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 الهدف من اللقاء 

األجهزة العربية لمعايير األنتوساي في أعمال الرقابة وأثر تطبيق هذه المعايير الخبرات حول تطبيق تبادل 

 على جودة العمل الرقابي.

 مقدمة

تبنّى المؤتمر العشرون لإلنتوساي حزمة شاملة من المعايير الدولية الخاّصة باألجهزة العليا للّرقابة الماليّة 

( تخّص أنواع الّرقابة األساسيّة وهي الّرقابة الماليّة ورقابة األداء ورقابة االلتزام، وهو ISSAIsوالمحاسبة )

 ،في تحسين جودة الرقابة لها كبير األثرما مثل خطوة هامة في دعم مهنة الرقابة على القطاع العام، مما 

 التقارير الرقابية لألجهزة العليا للرقابة.ورفع درجة مصداقية 
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ى مستوى يا علمعايير االنتوساي األهداف المنشودة منها، يجب ان يتم االلتزام بتطبيقها عالم ولكي تحقق

 التطبيق ي سبيلومما ال شك فيه أنه ستواجه معظم أجهزة الرقابة تحديات فمجتمع األجهزة العليا للرقابة، 

ي بعض بيق فومعقدة التط األمثل إلطار معايير االنتوساي. بسبب حيث ان معايير االنتوساي تقنية وفنية

 ن معاييرة وبيوتأمين اإلتّساق بين األدلّة والمعايير الوطنيّ األحيان، مثال ذلك )تغيير طرق الرقابةـ، 

ً أما  ة من أجهز لكثيرااإلنتوساي وتنمية قدرات موّظفي األجهزة لضمان التّطبيق النّاجح( وذلك يشكل تحديا

أعلى  192صل أجهاز من  144يث يتواجد في هذه الدول النامية عدد الرقابة العليا في البلدان النامية، ح

 للرقابة، والكثير منها يواجه قيوداَ من حيث توافر الموارد والقدرة والمهارات.

 

 "3i Programmeبرنامج مبادرة تطبيق معايير اإلنتوساي " -أوالً 

 

ي من خالل برنامج شامل لبناء القدرات وحيث تتبنى مبادرة تنمية االنتوساي دعم تطبيق معايير االنتوسا

 3i" وهو ما يعرف اختصارا باإلنجليزية بـ"مبادرة تطبيق معايير اإلنتوساي"أطلق عليه أسم 

Programme ومن أهدافة أن تشمل المرحلة األولى من برنامج تطبيق معايير اإلنتوساي المستوى الثّاني ،"

معايير اإلنتوساي وتخّص مجال الّرقابة الماليّة ورقابة األداء  والمستوى الثّالث والمستوى الّرابع من إطار

 ورقابة االلتزام وهي تهدف إلى:

 مساعدة األجهزة الّرقابيّة على تحديد احتياجات تطبيق معايير اإلنتوساي. .1

وساي ير اإلنتن معايإكساب األجهزة الّرقابيّة القدرة على تطبيق المستوى الثّاني والثّالث والّرابع م .2

لمتاحة العالمية مواد االمتعلّقة بالّرقابة الماليّة ورقابة األداء ورقابة اإللتزام من خالل مالءمة "ال

 للجميع" وإعداد "ميّسري تطبيق المعايير".

ضع بيق لوتسهيل البدء في تطبيق المعايير من قبل األجهزة من خالل دعم تقييم احتياجات التّط .3

 .نجاز مهاّم رقابيّة مستندة إلى معايير اإلنتوساياستراتيجيّات لتطبيق المعايير وإ

من خالل بّوابة معرفة على شبكة  إنشاء مجتمع معرفة نشط  .4

اإلنترنت بما من شأنه أن  يحقّق تواصال أوسع. 

األولى من برنامج مبادرة  وسيتّم تحقيق أهداف المرحلة 

إطار للنّتائج من خالل  تطبيق معايير اإلنتوساي 

، والشكل ناصرع يتكّون من خمسة 

التالي 

 يوضح ذلك:

 

 

ة مواد عالمي  "تطوير . 1
"متاحة للجميع

برامج الحصول على .2
ق شهادة ميس ري تطبي"

"معايير اإلنتوساي

شبكة معارف معايير . 3
مجتمع /اإلنتوساي

الممارسة

مهام رقابي ة معتمدة .4
على معايير اإلنتوساي

بدء تطبيق معايير . 5
اإلنتوساي على مستوى 

األجهزة
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 ً  إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة -ثانيا

 يتكون اإلطار العام لمعايير اإلنتوساي من نوعين من الوثائق:

وهي وثائق موجهة بالخصوص  ISSAIالمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  -1

 لألجهزة.

 المتعلق بالتوثيق الرقابي( ISSAI 1230مثال )المعيار الدولي 

وهي وثائق  INTOSAI GOVالحوكمة )أو الحكامة( الرشيدة االنتوساي من أجل إرشادات  -2

يخص الرقابة  INTOSAI GOV 9120موجهة بالخصوص للسلطة اإلدارية. مثال )المعيار 

 الداخلية: دليل يتعلق بالمساءلة بحسابات اإلدارة العامة(.

 تصنيف المعايير واإلرشادات -ثالثا

ولتسهيل الرجوع لهذه الوثائق واستعمالها بشكل أيسر، تم اعتماد تصنيف خاص يتكون من مستويات ومن 

خصصت لها  INTOSAI GOVأرقام. فبالنسبة لإلرشادات فهي تحمل أرقاما رباعية مسبوقة بعبارة 

 INTOSAI GOV 9199إلى  INTOSAI GOV 9100في اآلالف. مثال  9األرقام المكونة من رقم 

 هي إرشادات موجهة للسلطة اإلدارية متعلقة بمعايير الضبط الداخلي )أو الرقابة الداخلية(.

ير عدد األرقام المسبوق أما بالنسبة للمعايير فهي صنفت بشكل هرمي تسلسلي مكون من أربع مستويات ويش

هو معيار من المستوى  ISSAI 20إلى مستوى المعيار في هذا التسلسل. مثال المعيار  ISSAIبعبارة 

 الثاني.

 مبادئ التأسيس: – 1المستوى 

من  ISSAI)يتكون المستوى األول من إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )

المعايير المتعلقة ب"المبادئ التأسيسية لإلنتوساي" و المرتكزة أساسا على "إعالن ليما"، ويضم هذا 

، و الذي من خالله تناشد اإلنتوساي الدول األعضاء إعالن ليما ISSAI 1المستوى معيارا واحدا و هو 
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الرقابة. وقد تمت صياغة باقي إنشاء أجهزة فاعلة للرقابة العليا وتوفير مبادئ توجيهية بشأن مفاهيم 

 المستويات بناء على هذه المبادئ التأسيسية المضمنة باإلعالن.

 

 متطلبات العمل األساسية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة:– 2المستوى 

واجب لشروط األساسية المسبقة البناء على مبادئ التأسيس، فإن المعايير المضمنة في هذا المستوى تتطرق ل

توفرها في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تضمن حسن سير العمل وتؤسس قواعد السلوك 

المهني ألجهزة الرقابة العليا وتؤسس مبادئ سليمة ألداء رقابة القطاع العام بشكل فاعل على المستوى 

 الدولي.

 تتغير بصورة متكررة( من ضمنها: وتشمل هذه المعايير بيانات عامة ومبادئ على مستوى عال )ال

 ISSAI 10        االستقاللية -

 ISSAI 20   الشفافية والمساءلة -

    ISSAI 30اخالقيات المهنة -

      ISSAI 40 رقابة الجودة -

ويتكون رقم هذه المعايير من عددين )نسبة لمستواها في الهرم التسلسلي للمعايير(، يشير عدد العشرات إلى 

هو معيار  ISSAI 10مبدئ من المبادئ ويشير عدد الوحدات إلى تفصيل يتعلق بهذا المبدأ. فمثال المعيار 

طبيقات الجيدة المتعلقة هو مرفق يخص اإليضاحات والت ISSAI 11متعلق باالستقاللية والمعيار 

 باالستقاللية.

بالعشرات إلى قانون  3بالعشرات يشير إلى المعايير المتعلقة بالشفافية والمسائلة ويشير رقم  2وهكذا فإن رقم 

 بالعشرات إلى جودة الرقابة. 4األخالقيات و

 مبادئ الرقابة األساسية:- 3المستوى 

يؤطر  المستوى الثانيتدرج ضمن هذا المستوى المعايير المتعلقة بالمبادئ األساسية للعمل الرقابي. فإذا كان 

 . بتنفيذ المهام الرقابيةيؤطر األمور المتعلقة  المستوى الثالثفإن  األمور المؤسساتية

ن مبادئ العمل الميداني بينما أعداد يشير عدد المئات إلى مبدأ م 3ويتكون رقم المعايير في هذا المستوى من 

 تشير أعداد العشرات والوحدات إلى تفصيل يتعلق بهذا المبدأ. فمثال يشير:

 المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام،إلى  ISSAI 100المعيار  -

 لمبادئ األساسية للرقابة الماليةإلى ا ISSAI 200المعيار  -

 بة األداءالمبادئ األساسية لرقاإلى  ISSAI 300المعيار  -

 لمبادئ األساسية لرقابة االلتزام أو المطابقةإلى ا ISSAI 400المعيار  -

( والشروط االساسية ألعمال االجهزة العليا للرقابة 1على توسيع مبادئ التأسيس )المستوى  3يعمل المستوى 

نوع من أنواع (، حيث يقدم عناصر الرقابة في القطاع العام برمته ولكل 2المالية والمحاسبة )المستوى 

 الرقابة في القطاع العام )المالية واألداء وااللتزام أو المطابقة(.

 ارشادات الرقابة )مبادئ توجيهية(: – 4المستوى 

يضم هذا المستوى مجموعة من المعايير التوجيهية أو اإلرشادية العملية المتعلقة بالرقابة الميدانية التي يمكن 

ترجمة مبادئ الرقابة ها في أعماله الميدانية. وهي إرشادات مبنية على للمدقق أو المراجع االستعانة ب

األساسية إلى أدلة تطبيقية أكثر تحديدا وتفصيال، والتي يمكن استخدامها على أساس تسيير مهام الرقابة. 
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، يمكن والغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو تهيئة قاعدة متينة للمعايير وأدلة التدقيق بشأن القطاع العام

 تطبيقها من قبل العاملين باألجهزة أعضاء االنتوساي.

 وقد صنفت أرقام هذا المستوى بحسب نوع الرقابة كالتالي:

 تخص اإلرشادات المتعلقة بالرقابة المالية 2999إلى  1000األرقام من  -

 تخص اإلرشادات المتعلقة برقابة األداء 3999إلى  3000األرقام من  -

 تخص اإلرشادات المتعلقة برقابة االلتزام. 4999 إلى 4000األرقام من  -

تخص اإلرشادات المتعلقة بموضوع خاص )كالبيئة، الدين، نظم  5999إلى  5000األرقام من  -

 المعلومات، إلخ(

 ً  وسلطة المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة غاية -رابعا

تهدف وجودتها ومهنيتها وهي  ضرورية لمصداقية رقابة القطاع العامإن معايير وتوجيهات اإلنتوساي       

باألساس إلى تعزيز استقاللية وفعالية الرقابة المالية التي تجريها األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة عبر وضع 

ص متطلبات على المستوى التنظيمي )يتعلق باألجهزة( ومساعدة المدققين باألجهزة في وضع نهج مهني خا

 بهم )وفقا لتفويضات وقوانين وأنظمة كل بلد( يتالءم والمعايير الدولية المعمول بها.

غير أن هاته المعايير ال تلغي بأي حال من األحوال القوانين والتفويضات واألنظمة الوطنية. كما أنها ال 

 .ISSAIتحول دون إجراء تحقيقات أو مراجعات ال تغطيها المعايير الدولية 

عبارة عن مبادئ أساسية  –كما تم شرح ذلك من قبل  –والمعايير المتعلقة بالمدققين أو المراجعين هي     

للرقابة )المستوى الثالث( أو توجيهات عملية ميدانية )المستوى الرابع(. وللجهاز األعلى للرقابة أن يتبنى أحد 

 االختيارات التالية:

 ى الرابع( باعتبارها معاييرها المرجعية. اعتماد االرشادات العامة للرقابة )المستو -

وفي هذه الحالة، يجب على المدقق أن يلتزم بجميع المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية 

وأن ينص على ذلك في تقرير الرقابة مشيرا في كل حالة إلى رقم المعيار أو  ISSAIوالمحاسبة 

الصادرة  ISAوطبقها. وهنا تجب اإلشارة إلى أن المعايير المعايير التي اعتبرها المدقق ذات صلة 

 ISSAIنتوساي )المستوى الرابع( فاإلشارة إلى لي للمحاسبين مضمنة في معايير االعن االتحاد الدو

 باإلضافة إلى التطبيقات المتعلقة بالقطاع العام. ISAتعني اإلشارة إلى 

ناد إليه لوضع معايير خاصة أو معايير وطنية اعتماد معايير المستوى الثالث كأساس يمكن االست -

 متجانسة.

وفي هذه الحالة، يمكن للجهاز األعلى للرقابة أن يشير إلى المستوى الثالث من المعايير على أنها       

 المعايير المعتمدة.

اعتمدتها  وفي جميع األحوال على األجهزة العليا للرقابة اإلفصاح ضمن تقاريرها عن المعايير التي        

إلنجاز المهام الرقابية وأن يكون هذا اإلفصاح متاحا لمستعملي التقارير الرقابية. غير أنه ال يمكن اإلفصاح 

عن أن المعايير المعتمدة تستند للمبادئ األساسية للرقابة )المستوى الثالث( إال إذا كانت المعايير المعتمدة 

 ة.ملتزمة التزاما كامال بجميع المبادئ المعني

 المراجع:

 (، الدار البيضاء، المغرب.Intosai(، منظمة االنتوساي )2015) 3iة مبادرة تطبيق معايير االنتوساي ورش -

- www.issai.org 



6 
 

 :3-1الجلسة رقم 

ة المالية والمحاسبةبمتطلبات العمل األساسية لألجهزة العليا للرقا  
 

 (1حالة عملية )

 :الهدف من التمرين

تمكين المشاركين من التعرف على التحديات والحلول المقترحة لالمتثال وتطبيق معايير االنتوساي المتعلقة 

  .ة المالية والمحاسبةبالعمل األساسية لألجهزة العليا للرقامتطلبات 

 

 تعليمات:ال

 العمل ضمن مجموعات؛ 

  معايير االنتوساي المرفقة بالحالة التحديات والحلول المقترحة من خالل االسترشاد بمتطلبات مناقشة

 العملية.

  ؛على بقيّة المشاركين التحديات والحلول المقترحةاختيار ممثّل عن المجموعة لعرض 

  تتخللها مناقشة جماعية لمقترحاتهاعرض كل مجموعة. 

 

 د 180: الوقت المخصص

 د 90 المجموعة:ضمن مناقشة ال

 د 90 :   المقترحة الحلولالتحديات و عرض

 

 المطلوب:

من االلتزام بتطبيق المستوى الثاني من معايير االنتوساي  الرقابة العليا أجهزةالتحديات التي تواجه اذكر 

 لكل مما يلي: المقترحة بشأنها. ة المالية والمحاسبة(، والحلولب)متطلبات العمل األساسية لألجهزة العليا للرقا

 (11، والمعيار 10أوال: االستقاللية )المعيار 

 (21، والمعيار 20ثانياً: الشفافية والمساءلة )المعيار 

 (30ثالثاً: أخالقيات المهنة )المعيار 
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 (40رابعاً: رقابة الجودة )المعيار 

 (.12إحداث الفارق في حياة المواطنين )المعيار  -خامساً: قيمة ومنافع/ فوائد االجهزة العليا للرقابة 
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 هدف الجلسة

تطبيق االلتزام بمن التعرف على التحديات التي تواجه األجهزة من  المشاركون سوف يتمكنة الجلسة في نهاي

 (،متطلبات العمل األساسية لألجهزة العليا للرقاة المالية والمحاسبةمعايير االنتوساي )المستوى الثاني من 

 المقترحة بشأنها. والحلول
 

 (11، والمعيار 10أوال: االستقاللية )المعيار 

 اإلستقاللية في إعالن ليما: مبدأ االولالجزء 

وتتمثل متطلبات اإلستقاللية حسب الهدف الرئيسي من إعالن ليما هو الدعوة إلى إنشاء أجهزة رقابية فعالة، 

 إعالن ليما أساسا في:

2-1الجلسة رقم   
المتطلبات والشروط األساسية 
الواجب توافرها بأجهزة الرقابة 

 العليا

 إعداد وتقديم

 يعقوب السلطان

 عبد العزيز الرشيدي

 

 

 

 

 

10/2018  
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  يجب أن ينص الدستور على إنشاء األجهزة العليا للرقابة وعلى الدرجة الضرورية من استقالليتها، على أن

 اصيل المتعلقة بذلك في النصوص القانونيةيتم تقديم التف

 ينبغي أن تتمتع األجهزة باإلستقاللية الوظيفية والتنظيمية الضرورية إلنجاز مهامها 

  ال يمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تضطلع بمهامها بصورة موضوعية وفعالة إال إذا كانت مستقلة عن الوحدة

 ارجيالخاضعة للرقابة وفي مأمن من التأثير الخ

  إن استقاللية األجهزة مرتبطة ارتباطا وثيقا باستقاللية أعضائها، ويجب أن تكون استقاللية األعضاء مضمونة

 أيضا بنص الدستور

 .يجب ان تمنح األجهزة اإلمكانيات المالية التي تكفل لها القيام بمهمتها 

 

 اإلنتوسايمن إطار معايير  2: مبدأ االستقاللية في المستوى الثانيالجزء 

)إعالن مكسيكو بشأن اإلستقاللية( والمعيار  10المعيار  تتمثل المعايير المتعلقة بمبدأ اإلستقاللية أساسا في

 )اإلرشادات وأفضل الممارسات المتعلقة بإستقاللية األجهزة العليا للرقابة(. 11

 

تكون استقاللية الجهاز على جميع المستويات من المدقق كفرد إلى المستوى  ينبغي أنبمقتضى هذا المبدأ 

المؤسسي. واالستقاللية ضرورية لضمان تأدية األجهزة لعملها بشكل موضوعي. ويؤدي افتقار االستقاللية 

 الحقيقية إلى التقليل من قيمة العمل الذي تقوم به االجهزة ويحدّها في تنفيذ مهامها. 

كشرط أساسي لعمل االجهزة  10ة أعلن عن االستقاللية ضمن إعالن ليما كما خصص لها المعيار ومنذ البداي

 .فيقدم توضيحات إضافية لفهم هذا الشرط األساسي 11العليا. أما المعيار 

)إعالن مكسيكو بشأن اإلستقاللية( ثمانية مبادئ تدعم استقاللية األجهزة العليا للرقابة  10ويتضمن المعيار 

 ضائها/موظفيها:وأع

 .وجود إطار دستوري/ نظامي/ قانوني مناسب وفعال وأحكام تطبيقية واقعية خاصة بهذا االطار .1

استقاللية رؤساء األجهزة واألعضاء بما في ذلك ضمان الحفاظ على المنصب والحصانة القانونية  .2

 .اثناء االداء العادي لمهامهم

 .لألجهزة في أداء مهامهاصالحية واسعة وكافية وحرية التصرف التامة  .3

 .الوصول غير المقيد للمعلومات .4

 .حق وواجب اعداد تقارير بشأن اعمالها .5

 .حرية تقرير محتوى تقارير الرقابة وتوقيتها ونشرها وتوزيعها .6

 ي ترفعها االجهزة العليا للرقابة.وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات الت .7

 .الموارد البشرية والمادية والنقدية المناسبةاالستقالل الذاتي/ المالي واإلداري وتوفر  .8
 

 

 (21، والمعيار 20ثانياً: الشفافية والمساءلة )المعيار 

 : مفهومي الشفافية والمساءلةاألول الجزء

)مبادئ  21)مبادئ الشفافية والمساءلة( والمعيار  20تتمثل المعايير المتعلقة بالشفافية والمساءلة في المعيار 

 أفضل الممارسات(.  -الشفافية والمساءلة
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بقيام االجهزة العليا للرقابة باإلفصاح الشامل بطريقة آنية وموثوق وواضحة ومفيدة  الشفافيةويتعلق مفهوم 

لقانونية وإستراتيجيتها وأنشطتها وإدارتها المالية وعملياتها وأدائها. ويشمل مبدأ الشفافية عن صالحياتها ا

الى تمكين الجمهور/العموم من  باإلضافةأيضا واجب اإلفصاح عن نتائج عمليات الرقابة واستنتاجاتها 

 الحصول على المعلومات حول الجهاز االعلى للرقابة.
 

اإلطار القانوني وبإعداد التقارير وبالهيكل التنظيمي واالستراتيجيات فيرتبط ب المساءلةأما مفهوم 

 واإلجراءات التي من شأنها أن تضمن أن األجهزة العليا للرقابة:

 تقوم بتقييم أدائها. 

 تفصح عن قانونية وكفاءة استخدام المال العام بما في ذلك استخدامها لمواردها. 

 تقوم بمساءلة موظفيها عن افعالهم. 

ويتناول إعالن ليما بإيجاز الشفافية والمساءلة عندما يتناول حق وواجب األجهزة في تقديم تقرير عن نتائج 

 أعمال الرقابة في الجزء السادس منه.

 

 المبادئ المتعلقة بالشفافية والمساءلة: الثانيالجزء 

 .21في المعيار تسعة مبادئ للشفافية والمساءلة وتدعمها إرشادات إضافية  20حدّد المعيار 

 قانوني يتيح المساءلة والشفافية.تقوم االجهزة العليا للرقابة بأداء مهامها ضمن اطار  .1

تقوم االجهزة العليا للرقابة باإلفصاح عن مهامها القانونية ومسؤولياتها ورسالتها واستراتيجيتها  .2

 .للجمهور/العموم

 .ت للرقابة تتسم بالموضوعية والشفافيةتتبنى االجهزة العليا للرقابة معايير وعمليات ومنهجيا .3

 .تطبق األجهزة العليا للرقابة معايير عليا للنزاهة واألخالقيات على موظفيها من مختلف الدرجات .4

 باالستعانةالمساءلة والشفافية ال يتّم المس منها عندما تقوم  مبادئتتأكد االجهزة العليا للرقابة أن  .5

 ها.أنشطتبمصادر خارجية من أجل انجاز 

تقوم األجهزة العليا للرقابة بإدارة عملياتها باقتصاد وكفاءة وفعالية وطبقا للقوانين واللوائح. كما  .6

 .تقوم بنشر تقاريرها للعموم حول هذا الجانب

تقوم االجهزة العليا للرقابة بإعداد تقارير لفائدة العموم حول نتائج رقابتها وحول استنتاجاتها عن  .7

 .رة عامةاالنشطة الحكومية بصو

تتواصل األجهزة العليا للرقابة بصفة منتظمة وشاملة حول أنشطتها وحول نتائج عمليات الرقابة  .8

 .التي تقوم بها وذلك عبر وسائل اإلعالم والمواقع اإللكترونية، وعبر وسائل أخرى

 تستخدم األجهزة العليا للرقابة االستشارة الخارجية المستقلة من أجل تحسين جودة ومصداقية .9

 .عملها

 

 (30ثالثاً: أخالقيات المهنة )المعيار 

أخالقيات المهنة هي بيان شامل للقيم والمبادئ التي ينبغي أن توجه العمل اليومي الذي يقوم به المدقق. وهي 

موجهة لكل المدققين في كل جهاز أعلى للرقابة بما في ذلك رئيس الجهاز والموظفين وكل األفراد الذين 
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لجهاز. ونظرا للفروق القائمة بين البلدان من حيث الثقافة واللغة ومن حيث النظم القانونية، يعملون لفائدة ا

 فكل جهاز مسؤول على تطوير اخالقيات المهنة الخاصة به والتي تتالءم مع بيئته الخاصة.
 

 الجزء األول: أخالقيات المهنة في إعالن ليما

إنشاء أجهزة رقابية فعالة وشرح كيف يتحقق هذا. وإعالن ليما الهدف الرئيسي من إعالن ليما هو الدعوة إلى 

أجزاء. ويتناول إعالن ليما بإيجاز أخالقيات المهنة في جزئه الخامس الذي يذكر النزاهة  7وثيقة متكونة من 

 األخالقية للمدققين.

 وتتمثل متطلبات أخالقيات المهنة حسب إعالن ليما أساسا في:

 المهارة والنزاهة الالزمتين ألداء المهام الموكولة إليهم على الوجه األفضليجب أن يتمتع المدققون ب 

  إذا لم تتوفر المهارات الخاصة لدى أعضاء وموظفي الجهاز يمكن للجهاز األعلى للرقابة أن يستعين

 بخدمات خبراء خارجيين وتنطبق نفس أخالقيات المهنة على الخبراء الخارجيين.
 

 المهنة في المستوى الثاني إلطار معايير اإلنتوساي الجزء الثاني: أخالقيات

من األهمية بمكان أن ينظر إلى الجهاز األعلى للرقابة على أنه مصدر للثقة واألمانة وللمصداقية وهي صفات 

وهي  ،30معيار اإلنتوساي األخالقية األساسية التي حددها  بادئيدعمها الجهاز من خالل تبنيه وتطبيقه للم

 كالتالي:

 

يجب أن يكون سلوك المدققين فوق كل  تعد النزاهة القيمة الجوهرية ألخالقيات المهنة. لذاالنزاهة:  .1

 الشبهات. كما ينبغي أن يتوخوا النزاهة المطلقة في أداء عملهم وفي استعمالهم لموارد الجهاز.

لضمان وصولهم يجب على المدققين واألجهزة القيام بعملهم دون تحيز االستقاللية والموضوعية:  .2

إلى االستنتاجات المناسبة التي يتم االعتماد عليها وإبالغها إلى الجهات المعنية بأدلة موثوق بها. 

 ويعتبر الحفاظ على الحياد السياسي وتجنب تضارب المصالح أمرا ضروريا الحترام هذه المبادئ.

ايير مهنية عالية في أدائه لعمله ينبغي على المدقق أن يكون سلوكه مهنيا دائما وأن يطبق معالكفاءة:  .3

يتعين عليه عدم التعهد بالقيام بأي عمل ليس لديهم تنفيذ مسؤوليته بكفاءة وتجرد، و بما يسهم في

  االختصاص ألدائه.

العاملين في جهاز المراقبة المالية االمتثال للقوانين واللوائح واالتفاقيات ينبغي على : المهني لوكالس .4

الخاصة بالبيئة التي يعملون فيها، وكذلك مع التوجيهات الخاصة بسلوكهم التي وضعها جهاز 

  .األعلىالرقابة، وال ينبغي االنخراط في سلوك من شأنه التشكيك في جهاز الرقابة 

 الكشف وعدم مالئمة بطريقة المعلومات حماية إلى الرقابي بالجهاز العاملين يحتاج السرية والشفافية: .5

للقيام  واجب أو مهني أو قانوني حق وجود أو ومحددة، مختصة سلطة تكن لم ما ثالثة عنها ألطراف

 .بذلك
 

 (40رابعاً: رقابة الجودة )المعيار 

 مفاهيم أساسية
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الجهاز األعلى للرقابة في جملة من السياسات واإلجراءات التي تتمثـّل رقابة الجودة داخل  رقابة الجودة:

 توضع بُغية التأكـّد من أّن عمله الرقابي يتميّز بالجودة العالية على نحو دائم.

يتضّمن ضمان الجودة دراسة نظام رقابة الجودة للجهاز وتقييمه بما في ذلك معاينة دورية ضمان الجودة: 

لرقابية التي جرى تنفيذها. وتتمثّل الغاية منه في أن يكفل للجهاز تأكيدا معقوال بأّن لجملة منتقاة من المهّمات ا

نظام رقابة الجودة الذي يعتمده مصّمم على نحو مناسب ويعمل على نحو فعّال، وأّن التقارير الرقابية مناسبة 

ابة الجودة وعملياته في ظل الظروف القائمة. وضمان الجودة مسار تقييمي يُعنى أساسا بتصميم نظام رق

ومخَرجاته )أي التقارير(، ويتولـّى القيام بهذا التقييم أشخاٌص مستقلون عن النظام أو عن المهمة الرقابية قيد 

المراجعة. ويساعد ضمان الجودة على التأكـّد من أّن التقارير والمسارات الرقابية تستجيب للمعايير المطلوبة 

 والممارسات الدولية الجيدة.

 40جزء األول: عناصر النظام الفعال لرقابة الجودة حسب المعيار ال

 ستة عناصر لنظام فعال لرقابة الجودة: 40المعيار حدد 

 مسؤولية القيادة في مجال الجودة: .1

كل جهاز أعلى للرقابة صياغة سياسات وإجراءات من أجل تعزيز ثقافة داخلية، يقتضي هذا العنصر من 

أساسيا في أداء كافة أعمال الجهاز. ويتحمل رئيس الجهاز المسؤولية العامة في تعتبر أن الجودة أمرا 

 وضع مثل هذه السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة.

 (30متطلبات السلوك االخالقي ذات العالقة )المعيار .2

 قبول واستمرار العالقات مع العمالء والمهام المحددة: .3

كل جهاز أعلى للرقابة صياغة سياسات وإجراءات مصممة لتقدم له تأكيداً يجب على  40المعيار حسب 

 معقوالً أنه سيقوم بمهام الرقابة وغيرها من األعمال فقط إذا كان الجهاز:

 مؤهال للقيام بالعمل ولديه القدرات بما فيها الوقت والموارد للقيام بذلك. .1

 لصلة.باستطاعته االمتثال لمتطلبات السلوك األخالقي ذات ا .2

قد أخذ بعين االعتبار نزاهة الجهة الخاضعة للرقابة ودرس كيفية التعامل مع المخاطر على الجودة التي  .3

 قد تنشأ.

 الموارد البشرية: .4

يجب على كل جهاز أعلى للرقابة صياغة سياسات وإجراءات مصممة لتقدم له تأكيدا  40حسب المعيار 

ون، واألطراف المتعاقدة إن اقتضى األمر للقيام باألعمال معقوال أن لديه ما يكفي من الموارد )الموظف

 للجهاز( والكفاءة والقدرات وااللتزام بمبادئ السلوك األخالقي الالزمة لـ:

 القيام بمهامه وفقا للمعايير ذات الصلة والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة. .1

 تمكين الجهاز من إصدار تقارير مناسبة. .2

 الرقابية وغيرها من األعمالتأدية المهام  .5

 (monitoringالمراقبة/أو المتابعة ) .6

يقتضي هذا العنصر من كل جهاز أعلى للرقابة وضع نظام مراقبة يقدم له تأكيداً معقوالً أن السياسات 

 واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة هي ذات صلة وكافية وتعمل بفاعلية. ويتعيّن أن:

بة دراسة وتقييم مستمرين لنظام الجهاز الخاص برقابة الجودة بما فيها مراجعة تشتمل عملية المراق .1

 لعينة من المهام التي تم االنتهاء منها بالنسبة لمجموع األعمال التي قام بها الجهاز.
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يتم إسناد المسؤولية عن عملية المراقبة إلى فرد أو أفراد لديهم خبرة وصالحية مناسبة وكافية في  .2

 الجهاز.

يكون أولئك الذين يقومون بالمراجعة مستقلون )أن ال يكونوا قد اشتركوا في المهمة أو في أي  أن .3

 مراجعة لرقابة جودة المهمة(.

 

 رقابة الجودة وضمان الجودة: الجزء الثاني

داخل الجهاز األعلى للرقابة في جملة من السياسات واإلجراءات التي توضع بُغية التأكـّد  رقابة الجودةتتمثـّل 

من أّن عمله الرقابي يتميّز بالجودة العالية على نحو دائم. فالجهاز يضع نظاما لرقابة الجودة ويحافظ عليه 

 بغرض أن يكفل له تأكيدا معقوال:

 مهنية وبالمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. بأّن الجهاز وموظفيه ملتزمون بالمعايير ال 

 .وبأّن تقارير الجهاز الرقابية مناسبة للظروف القائمة 

ومن ناحية أخرى، يجري تنفيذ رقابة الجودة في صلة بأنشطة الجهاز التي تدعم مجمل أعماله الرقابية، 

 وبكافة نواحي األعمال الرقابية الفردية، بما في ذلك:

  ّالقيادة ملتزمة بالجودة. إثبات أن 

 التأكـّد من أّن المبادئ األخالقية قائمة ومتـّبعة. 

 التأكـّد من أّن لدى الجهاز كادر كفؤ ومؤّهل ومتشّبع بأخالقيات المهنة. 

 اختيار مواضيع الرقابة. 

 .اتخاذ القرار بشأن توقيت األعمال الرقابية 

 .التخطيط لألعمال الرقابية 

 ةإجراء األعمال الرقابي. 

 تقييم استنتاجات األعمال الرقابية. 

 .اإلبالغ بشأن نتائج الرقابة، بما فيها االستنتاجات والتوصيات 

  . متابعة التقارير الرقابية لضمان اتخاذ اإلجراءات المناسبة 

  متابعة فعالية رقابة الجودة بالجهاز وتصميمها، بما في ذلك فحص الملفات الفردية على نحو يضمن

 التقارير المناسبة قد أصِدرت.أّن 

 

 فرقا هناك بشكل متبادل، إال أن الجودة أحيانا  ورقابة الجودة من استعمال مصطلحي ضمان الرغم وعلى

 .المصطلحين كل من ومعنى نطاق في واضحا

من دراسة نظام رقابة الجودة للجهاز وتقييمه بما في ذلك معاينة دورية لجملة منتقاة  ضمان الجودةويتضّمن 

المهّمات الرقابية التي جرى تنفيذها. أّما الغاية فهي أن يكفل للجهاز تأكيدا معقوال بأّن نظام رقابة الجودة الذي 

 يعتمده مصّمم على نحو مناسب ويعمل على نحو فعّال، وأّن التقارير الرقابية مناسبة في ظل الظروف القائمة. 

 يضعه الجهاز لتأكيد:ويمكن القول أّن ضمان الجودة هو المسار الذي 

 أّن الجهاز وموظفيه ملتزمون بالمعايير المهنية وبالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. .1

 أّن أنظمة رقابة الجودة قد جرى تصميمها وإرساؤها. .2

 أّن هذه األنظمة يجري تنفيذها على نحو فعّال. .3
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 الجودة أو تحسينها.أنّه قد جرى تحديد السبل الممكنة لتعزيز أنظمة رقابة  .4

 أّن للجهاز ضمانا بأّن التقارير التي يصدرها مناسبة للظروف القائمة. .5

وهكذا فإّن ضمان الجودة مسار تقييمي يُعنى أساسا بتصميم نظام رقابة الجودة وعملياته ومخَرجاته )أي 

ة الرقابية قيد المراجعة. التقارير(، ويتولـّى القيام بهذا التقييم أشخاٌص مستقلون عن النظام أو عن المهم

ويساعد ضمان الجودة على التأكـّد من أّن التقارير والمسارات الرقابية تستجيب للمعايير المطلوبة 

 والممارسات الدولية الجيدة.

 أّما المزايا التي يمكن أن تتحقـّق بفضل وظيفة فعّالة لضمان الجودة فهي كالتالي:

  خالل توثيق يفيد بأّن المعايير المتعاَرف عليها يتم اعتمادها عند تعزيز مصداقية الجهاز ومكانته من

 .القيام باألعمال الرقابية وبإصدار التقارير

 تحسين األداء الرقابي ونتائجه. 

 تحسين كفاءة األعمال الرقابية وفعالية التكاليف، مّما قد يفضي إلى اقتصاد في الوقت وفي التكلفة. 

 الرفع من قدرات الجهاز. 

 ت نزاهة الجهاز وكفاءته والتزامه بالمساءلة، وإثبات انطباق هذه الصفات على موظفي الجهاز إثبا

 .أيضا

 تقييم احتياجات التدريب وتوفير مدخالت بهذا الشأن لبرامج التدريب والتنمية. 

 حفز موظفي الجهاز من خالل إثبات جودة العمل وإتاحة فرص التداول على الوظائف. 

 قياس أداء الجهاز. 

 .تجنـّب احتمال المنازعات القضائية وحاالت االعتراض على عمل الجهاز 

 

 رقابة نظام ونتائج وعمل وإصدارات )تقارير( تصميم على تركز تقييم عملية هو الجودة وهكذا فإن ضمان

 انتقاد الجودة ضمان من أو التدقيق قيد المراجعة. وليس الغرض النظام عن مستقلين أشخاص قبل من الجودة

 الممارسات تستجيب ألفضل خدمات ومنتجات التدقيق أن ضمان على المساعدة ولكن محددة، نظم أو تدقيقات

 وكذا الحتياجات األطراف ذات الصلة. الدولية المطلوبة
 

 

 (.12إحداث الفارق في حياة المواطنين )المعيار  -خامساً: قيمة ومنافع/ فوائد االجهزة العليا للرقابة 

 ومكانته في المستوى الثاني من معايير اإلنتوساي 12الهدف من المعيار الجزء األول: 

هو تحديد المبادئ التي تدعم وتساعد األجهزة العليا للرقابة في تحسين حياة  12إّن الهدف من المعيار 

القة مبدأ للمساعدة في تحقيق هذا الهدف. وجميع المبادئ المبينة أدناه لها ع 12المواطنين. وتحدد الوثيقة 

من إطار المعايير أي االستقاللية   2مباشرة بمتطلبات أخرى لعمل األجهزة العليا للرقابة في المستوى 

والشفافية والمساءلة وأخالقيات المهنة. وهي جميعا شروط أساسية ليحقق الجهاز أهدافه بما في ذلك المساعدة 

 على تحسين حياة المواطنين.
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  12 الجزء الثاني: مبادئ المعيار

 محاور: 3حول  12تتمحور المبادئ المنصوص عليها في المعيار 

  (4إلى  1تعزيز مساءلة وشفافية ونزاهة الهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام )المبادئ 

  (7إلى  5التأكيد على قوة ارتباطها بالمواطنين والبرلمان واألطراف ذات الصلة )المبادئ 

  (12إلى  8بها )المبادئ أن تكون مؤسسات نموذجية يحتذى 

 وفيما يلي توضيح ذلك:

 (10)المعيار  حماية استقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .1

تنفيذ مهام الرقابة بما يكفل أن تتم مساءلة الحكومة وهيئات القطاع العام عن إدارتها للموارد  .2

 (1)المعيار  المالية واستغاللها

إدارة القطاع العام من االضطالع بمسؤولياتهم في االستجابة لنتائج الرقابة تمكين القائمين على  .3

 (40)المعيار  والتوصيات واتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة

االبالغ عن نتائج الرقابة وبالتالي تمكين الجمهور/العموم من مساءلة هيئات القطاع الحكومي  .4

 (20)المعيار  والقطاع العام

 (40)المعيار  بيئات المتغيرة والمخاطر الناشئةالتجاوب مع ال .5

 (20)المعيار  التواصل الفعال مع األطراف ذات الصلة .6

)المعيار  أن تكون مصدرا موثوقا للتبصر المستقل والموضوعي لدعم التغيير المفيد في القطاع العام .7

 (30و 10
 

 (20)المعيار ضمان شفافية ومساءلة االجهزة العليا للرقابة  .8

 (30)المعيار إلدارة الرشيدة لألجهزة العليا للرقابة ضمان ا .9

 (30)المعيار االمتثال لمدونة قواعد السلوك بالجهاز .10

 (40)المعيار  بذل الجهد نحو تحقيق امتياز وجودة الخدمة .11

 (40)المعيار  بناء الكفاءات من خالل التشجيع على التعلم وتبادل المعارف .12
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متطلبات العمل األساسية

لية لألجهزة العليا للرقاة الما

والمحاسبة

1



علىالتعرفمنالمشاركونيتمكنسوفالجلسةنهايةفي

وىالمستبتطبيقااللتزاممناألجهزةتواجهالتيالتحديات

ألجهزةلاألساسيةالعملمتطلبات)االنتوسايمعاييرمنالثاني
.أنهابشالمقترحةوالحلول،(والمحاسبةالماليةللرقاةالعليا

2



3



4



:الهدف الرئيسي 

تؤديكيمستقلةللرقابةالعليااألجهزةتكونأنيجب

وفعاليةبموضوعيةمهامها

5

ISSAI 1مبدأ اإلستقاللية في إعالن ليما: الجزء االول



.دستوريةاسس• الجهازاستقاللية

تالهيئاعناالستقالليةعلىالمديرونيحافظانيجب•
للرقابةالخاضعة اءاستقاللية االعض

اجراء العزل من الوظيفة لرئيس جهاز الرقابة االعلى•
ليناستقاللية المسؤو
واالعضاء

حرية التصرف باألموال•

االموالكفاية•

االموالتقييدالماليةلوزارةيمكن•

االستقالل المالي
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ةواقعيتطبيقيةوأحكاموفعالمناسبقانوني/نظامي/دستوريإطاروجود
.االطاربهذاخاصة

بالمنصعلىالحفاظضمانذلكفيبماواألعضاءاألجهزةرؤساءاستقاللية
.لمهامهمالعادياالداءاثناءالقانونيةوالحصانة

مهامهاأداءفيلألجهزةالتامةالتصرفوحريةوكافيةواسعةصالحية.

للمعلوماتالمقيدغيرالوصول.

اعمالهابشأنتقاريراعدادوواجبحق.

وتوزيعهاونشرهاوتوقيتهاالرقابةتقاريرمحتوىتقريرحرية.

ةللرقابالعليااالجهزةترفعهاالتيللتوصياتفعالةمتابعةآلياتوجود.

ديةوالنقوالماديةالبشريةالمواردوتوفرواإلداريالمالي/الذاتياالستقالل
.المناسبة

8



9



10



.والشفافيةالمساءلةيتيحقانونياطارضمنمهامهابأداءللرقابةالعليااالجهزةتقوم1.

اتيجيتهاواسترورسالتهاومسؤولياتهاالقانونيةمهامهاعنباإلفصاحللرقابةالعليااالجهزةتقوم2.
.العموم/للجمهور

.الشفافيةوبالموضوعيةتتسمللرقابةومنهجياتوعملياتمعاييرللرقابةالعليااالجهزةتتبنى3.

.لدرجاتامختلفمنموظفيهاعلىواألخالقياتللنزاهةعليامعاييرللرقابةالعليااألجهزةتطبق4.

باالستعانةمتقوعندمامنهاالمسيتم  الوالشفافيةالمساءلةمبادئأنللرقابةالعليااالجهزةتتأكد5.
.أنشطتهاانجازأجلمنخارجيةبمصادر

تقومكما.واللوائحللقوانينوطبقاوفعاليةوكفاءةباقتصادعملياتهابإدارةللرقابةالعليااألجهزةتقوم6.
.الجانبهذاحولللعمومتقاريرهابنشر

عننتاجاتهااستوحولرقابتهانتائجحولالعموملفائدةتقاريربإعدادللرقابةالعليااالجهزةتقوم7.
.عامةبصورةالحكوميةاالنشطة

التيالرقابةعملياتنتائجوحولأنشطتهاحولوشاملةمنتظمةبصفةللرقابةالعليااألجهزةتتواصل8.
.أخرىوسائلوعبراإللكترونية،والمواقعاإلعالموسائلعبروذلكبهاتقوم

.عملهاداقيةومصجودةتحسينأجلمنالمستقلةالخارجيةاالستشارةللرقابةالعليااألجهزةتستخدم9.

11
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الةفعرقابيةأجهزةإنشاءإلىالدعوةهوليماإعالنمنالرئيسيالهدف

ويتناول.أجزاء7منمتكونةوثيقةليماوإعالن.هذايتحققكيفوشرح

زاهةالنيذكرالذيالخامسجزئهفيالمهنةأخالقياتبإيجازليماإعالن
.للمدققيناألخالقية

فيأساساليماإعالنحسبالمهنةأخالقياتمتطلباتوتتمثل:

المهامألداءالالزمتينوالنزاهةبالمهارةالمدققونيتمتعأنيجب
األفضلالوجهعلىإليهمالموكلة

يمكنالجهازوموظفيأعضاءلدىالخاصةالمهاراتتتوفرلمإذا

نفسطبقوتنخارجيينخبراءبخدماتيستعينأنللرقابةاألعلىللجهاز
.الخارجيينالخبراءعلىالمهنةأخالقيات

13



النزاهة

االستقاللية والموضوعية

الكفاءة

السلوك المهني

السرية والشفافية

رمصدأنهعلىللرقابةاألعلىالجهازإلىينظرأنبمكاناألهميةمن

نيهتبخاللمنالجهازيدعمهاصفاتوهيوللمصداقيةواألمانةللثقة

30اياإلنتوسمعيارحددهاالتياألساسيةاألخالقيةبادئللموتطبيقه

:كالتاليوهي

14
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الجودةمجالفيالقيادةمسؤولية1.

(30المعيار)العالقةذاتاالخالقيالسلوكمتطلبات2.

المحددةوالمهامالعمالءمعالعالقاتواستمرارقبول3.

البشريةالموارد4.

األعمالمنوغيرهاالرقابيةالمهامتأدية5.

المتابعةأو/المراقبة6.

:الجودةلرقابةفعاللنظامعناصرستة40المعيارحدد

16



سياساتالمنجملةفيللرقابةاألعلىالجهازداخلالجودةرقابةتتمثـ ل

بالجودةمي زيتالرقابيعملهأن  منالتأكـ دبُغيةتوضعالتيواإلجراءات

عليهويحافظالجودةلرقابةنظامايضعفالجهاز.دائمنحوعلىالعالية

:معقوالتأكيدالهيكفلأنبغرض

فيمابوتقييمهللجهازالجودةرقابةنظامدراسةالجودةضمانيتضم ن

اتمنمنتقاةلجملةدوريةمعاينةذلك .نفيذهاتجرىالتيالرقابيةالمهم 

ا الذيلجودةارقابةنظامبأن  معقوالتأكيداللجهازيكفلأنفهيالغايةأم 
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 هدف الجلسة

من التعرف على التحديات التي تواجه األجهزة من االلتزام بتطبيق  المشاركون سوف يتمكنة الجلسة في نهاي

 المقترحة بشأنها. ، والحلولالتخطيطمعايير االنتوساي في مرحلة 

 (ISSAIs 100أوالً: المبادئ االساسية لرقابة القطاع العام )

 :واضحة بصورة الرقابة أحكام وضع من يتأكدوا أن المدققين على يجب -

 اهيجري أو إشرافية أو تشريعية يئةه قبل من مطلوبة أو القانون بموجب مفروضة الرقابة عمليات تكون قد

 الحاالت، جميع وفي. للرقابة الخاضعة يئةهال مع بسيط باتفاق تنفذ أو والمحاسبة المالية للرقابة األعلى الجهاز

 إلى يتوصلوا أن الحالة حسب مهوغير الحوكمة عن والمسئولين للرقابة الخاضعة يئةهال المدقق وإدارة على

 مةهالم المعلومات تتضمن وقد. ومسئولياته مهمن كل وأدوار الرقابة أحكام مشترك بخصوص رسمي مهتفا

1-2الجلسة رقم   

متطلبات تطبيق معايير 

مرحلة التخطيط -االنتوساي   

 إعداد وتقديم

 يعقوب السلطان

عبد العزيز الرشيديد.   
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 الرقابة وعملية الرقابة عن سينتج الذي والتقرير البيانات إلى والوصول اهدافها وأهونطاق الرقابة موضوع

 .اهومسئوليات المختلفة مةهالم وأدوار أطراف المسئولين واألشخاص

 

 للرقابة:  سيخضع الذي البرنامج / يئةهال طبيعة مهف المدققين على يجب -

 من اهوغير المالية والنظم الداخلية والضوابط التنظيمية والبيئة والعمليات المعنية دافهاأل مهف ذلك ويشمل

 من المعرفة على الحصول ويمكن. الرقابية لألدلة المحتملة المصادر في والبحث التجارية، النظم والعمليات

 ذلك يعني وقد. المعنيين المصلحة أصحاب من مهوغير الحوكمة عن والمسئولين اإلدارة العادي مع التفاعل

 واسع مهف الكتساب (المصادر من اهوغير السابقة الدراسات ذلك في بما) الوثائق الخبراء ودراسة استشارة

 .ولسياقه سيخضع للرقابة الذي للموضوع

 

 لنتائج استجابة اللزوم عند اهومراجعت المشاكل تحليل أو للمخاطر تقييم إجراء المدققين على يجب  -

 الرقابة:

 من المختلفة األنواع مخاطر وتقييم مراعاة المدقق على. الرقابة دفهل وفقا   المحددة المخاطر طبيعة تختلف

 مراعاة ويجب. الرقابة بموضوع يتعلق فيما تحدث قد التي الخاطئة البيانات أو االنحرافات أو أوجه القصور

 أو يئةهال مهف على تساعد إجراءات خالل من ذلك تحقيق ويمكن. سواء حد على والخاصة المخاطر العامة

 المحددة، للمخاطر اإلدارة استجابة تقييم المدقق على. المعنية الداخلية الضوابط ذلك في وبيئته، بما البرنامج

 تحليل عند المدقق وعلى. المخاطر تلك مع للتعامل الداخلية للضوابط اها وتصميمهتنفيذ ذلك في بما

. متوقع وه ما أو يكون أن يجب عما االنحرافات أو للمشكالت المؤشرات الفعلية في ينظر أن المشكالت

 تحديد مراعاة وتجب. الرقابة دافهأ لتحديد للمشكلة المؤشرات المختلفة دراسة على العملية ذهه وتنطوي

 .الرقابة عملية طوال الرقابة على اهوتأثير المخاطر

 

 ا: هوتقييم الرقابة دافهبأ المتعلقة االحتيال مخاطر تحديد المدققين على يجب -

 دافهبأ المتعلقة االحتيال مخاطر لتحديد الالزمة اإلجراءات وتنفيذ االستفسارات إجراء المدققين على يجب

 طوال االحتيال إلمكانية والتنبه نيهالم بالشك يتسم موقف على المحافظة مهوعلي. اهل واالستجابةالرقابة 

 . الرقابة عملية

 

 وكفاءة:  بفعالية الرقابة تنفيذ لضمان مهلعمل التخطيط المدققين على يجب -

 .وتشغيلية استراتيجية جوانب معينة لرقابة التخطيط يتضمن

 ما إلى دافهاأل وتشير. اهجهومن اهدافهوأ الرقابة نطاق التخطيط يحدد أن يجب االستراتيجية، الناحية فمن

 موضوع لتقييم المدققون اهسيستخدم التي والمعايير الرقابة بموضوع النطاق ويتعلق. بالرقابة يراد تحقيقه

 اإلجراءات ومدى طبيعة جهالمن ويصف. مباشرة بصورة دافهباأل يرتبط كما عنه، وإعداد التقرير الرقابة

 . مقبول متدن مستوى إلى الرقابة مخاطر من للحد للرقابة التخطيط ويجب. الرقابة لجمع أدلة ستستخدم التي

 الرقابة إجراءات طبيعة وتحديد للرقابة زمني جدول تحديد على التخطيط ينطوي التشغيلية، الناحية ومن

 الموارد يحددوا وأن مناسبة بصورة مهفريق أعضاء يعينوا أن التخطيط أثناء المدققين وعلى. اها ومداهوتوقيت

 .الرقابة موضوع في بخبراء االستعانة مثل مة؛ها المهتتطلب قد التي
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طوال  تحدث متكررة عملية وهف. واألحوال الظروف في مةهالم للتغيرات للرقابة التخطيط يستجيب أن ويجب

 .الرقابة
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 (ISSAIs 200)مبادئ األساسية للرقابة المالية الثانياً: 

 التخطيط : -أ

 ا،ههواتجا اهوتوقيت الرقابة نطاق تتضمن للرقابة عامة استراتيجية يضع ان المدقق على يجب  -1

 .للرقابةة خط إلى باإلضافة

 الرقابة، استراتيجية وضع وعند. الرقابة خطة وضع في المدقق للرقابة العامة االستراتيجية توجه  -

 :يلي ماى إل المدقق يحتاج

 نطاقه تحدد التي العمل خصائص تحديد. 

 الالزمة االتصاالت وطبيعة الرقابة لتوقيت للتخطيط وذلك التقرير إعداد دافهأ على التأكيد. 

 العمل فريق ودهج لتوجيه مةهم المدقق اهيرا التي العوامل مراعاة. 

 التي األخرى األعمال عن المكتسبة المعرفة كانت إذا وما يديةهالتم األنشطة نتائج مراعاة 

 .اللزوم عند صلة، ذات للرقابة الخاضعة يئةهلل المعين المدقق اهأدا

 ومقدارها وتوقيتها العمل لتنفيذ الالزمة الموارد طبيعة على التأكيد. 

 أنشطة من اهوغير األداء رقابة عمليات من اهعلي الحصول تم التي المعرفة نتائج مراعاة 

 التوصيات على المترتبة اآلثار ذلك في بما للرقابة، الخاضعة يئةهبال الصلة ذات الرقابة

 .السابقة

 وتقييمها التقرير من المعنيين المستخدمين من وغيرها التشريعية يئةهال توقعات مراعاة. 

 

 .وفعالية بكفاءة إجرائها لضمان صحيحة بصورة للرقابة يخطط أن المدقق على يجب -2

 يلي ما بيان تتضمن للرقابة خطة يعد أن المدقق على يجب: 

 ومداها وتوقيتها المخاطر لتقييم لها المخطط اإلجراءات طبيعة. 

 ومداها وتوقيتها التأكيد مستوى على لها المخطط األخرى الرقابة إجراءات طبيعة. 

 بها المعمول بالمعايير متقيدا العمل ليكون يلزم مما لها المخطط األخرى الرقابة إجراءات . 

 موجز وبيان للرقابة القانوني لإلطار مراجعةي: يل ما تبين أو اإلجراءات هذه تشمل وقد

 الرقابة إجراء إلى الداعية واألسباب للرقابة ستخضع التي الهيئة أو والبرنامج للنشاط

 التي للمسائل النسبية األهمية تحدد العوامل التي ذلك في بما الرقابة على المؤثرة والعوامل

 التي الرقابة أدلة الرقابة وخصائص ومنهج ونطاقها الرقابة وأهداف االعتبار في ستأخذ

 زمني الالزمة وجدول والموارد وتحليلها األدلة لجمع المطلوبة واإلجراءات جمعها يجب

 .ومستخدموهما ومضمونهما اإلدارة وخطاب المدقق تقرير وشكل للرقابة

 تنفيذ أثناء اللزوم عند ماهتحديث يجب كما. الرقابة وخطة العامة االستراتيجية من كل توثيق يجب  -3

 .الرقابة

 للرقابة: الخاضعة يئةهال مهف - ب

 ذات الداخلية الرقابة إجراءات ذلك في بما ا،هوبيئت للرقابة الخاضعة يئةهال المدقق مهيف أن يجب -1

 .بالرقابة الصلة
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 مهالف ويشمل. بفعالية اهوتنفيذ للرقابة التخطيط من المدقق اهوبيئت يئةهلل المختلفة الجوانب مهف يمّكن -

 :يلي ما الالزم

 به المعمول اإلطار ذلك في بما الصلة، ذات األخرى الخارجية والعوامل واألنظمة البيئة 

 .المالية التقارير إلعداد

 لتمكين اهوتمويل اهحوكمت يكلهو اهعمل طريقة ذلك في بما للرقابة، الخاضعة يئةهال طبيعة( 

 البيانات في المتوقعة واالفصاحات الحسابات وأرصدة المعامالت فئات مهمن ف المدقق

 .اهتغيير إلى الداعية األسباب ذلك في بما اهوتطبيق السياسات المحاسبية واختيار المالية(

 يئةهال خارج من الصادرة القرارات وتدقيقه للرقابة الخاضعة يئةهلل المالي األداء قياس 

 .الموازنات قيود أو الجديدة كالبرامج السياسية لعمليات نتيجة للرقابة الخاضعة

 لعدم المحتملة واآلثار للرقابة الخاضعة يئةهال اهل تخضع التي المحددة واألنظمة القوانين 

 ا.هب االلتزام

 تقييم على بذلك فتؤثر العامة السياسة عناصر تشمل قد والتي واستراتيجياته، البرنامج دافهأ 

 المخاطر.

 أو وزارة يئةهال تكون كأن للرقابة، الخاضعة يئاتهلل القانونية بالبنية المتأثرة الحوكمة ياكله 

 .العام القطاع يئاته من آخر نوع أو مؤسسة أو دائرة

 واألخالق ةهالنزا لقيم للرقابة الخاضعة يئةهال نشر في النظر يلزم قد الداخلية، الرقابة بيئة مهلف -

 يكلهوال العمل وأسلوب اإلدارة وفلسفة الحوكمة عن المسئولين ومشاركة ا بالكفاءةهوالتزام اهوفرض

 وسياسات والمسئوليات السلطات وتحديد اهومستوا الرقابة الداخلية أنشطة ووجود التنظيمي

 .البشرية الموارد وممارسات

 لتحديد إجراء للرقابة الخاضعة يئةهال لدى كان إذا فيما ينظر أن كذلك المدقق على م،هالف عملية ضمن -

 المخاطر تلك ميةهأ تقدر كذلك كانت إذا وما المالية التقارير إعداد دافهبأ المتعلقة التجارية المخاطر

 .نتائجه مهويف مههيف أن المدقق فعلى اإلجراء، ذاه مثل ناكه كان فإذا. اهاحتمال وقوع درجة بتقييم

 الحسابات وأرصدة المعامالت من مةهم فئة لكل المنفذة الضوابط جميع مهف الرقابة تتطلب ال -

 للرقابة الخاضعة يئةهال ضوابط مهف أن غير. اهب يتعلق تأكيد لكل أو المالية في البيانات واالفصاحات

 ناكه كانت إذا إال العملية اهفعاليت الختبار يكف ال األمر، لزم إن مستوى الحكومة، على والضوابط

 .تنفيذ الضوابط في ثباتا توفر األتمتة من درجة
 

 المخاطر: تقييم -ت

 البيانات مستوى على النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات مخاطر يقيم أن المدقق على يجب -1

 أساسا ليوفر واالفصاحات الحسابات وأرصدة المعامالت لفئات التأكيدى ومستو المالية

 .األخرى الرقابة إلجراءات

 :يلي ما المخاطر تقييم إجراءات تشمل قد  -

 قد مهأن المدقق يعتقد ممن للرقابة الخاضعة يئةهال في والموظفين اإلدارة من االستفسار 

 النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات مخاطر تحديد على تساعد أن يمكن معلومات يمتلكون

 .الخطأ أو االحتيال عن الناجمة
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 التحليلية اإلجراءات. 

 والتفتيش المالحظة. 

 المالية البيانات مستوى على وتقييمه النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات مخاطر تحديد يجب -

 إجراءات لتصميم أساس لتوفير واالفصاحات الحسابات وأرصدة لفئات المعامالت التأكيد ومستوى

 .اهوتنفيذ األخرى الرقابة

 وعلى. تقديره في ماهم المحددة المخاطر من أي كان إذا ما المدقق يقرر المخاطر، تقييم ضمن -

 .بالمخاطر يتعلق فيما المحددة الضوابط آثار يستثني أن التقدير ذاهممارسة  عن المدقق

 البيانات مستوى على اهوتقييم النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات مخاطر تحديد توثيق ويجب -

 .كافيا توثيقا المدقق اهمهيف التي والضوابط ومستوى التأكيد المالية

 

 المقيمة: للمخاطر االستجابات - ث

 النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات مخاطر لمعالجة المناسبة بالطريقة يتصرف أن المدقق على -1

 .البيانات المالية في

 كاإلجراءات المخاطر، تعالج التي الرقابة إجراءات تصميم المقيمة للمخاطر االستجابة تشمل -

 والتحليل التفاصيل اختبارات من كال الموضوعية اإلجراءات وتشمل. واختبار الضوابط الموضوعية

 .واالفصاحات الحسابات المعامالت وأرصدة لفئات الموضوعي

 النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات مخاطر إلى اهومدا اهوتوقيت الرقابة إجراءات طبيعة تستند -

 أن المدقق على الالزمة، الرقابة إجراءات تصميم وعند. اهل وتستجيب التأكيد على مستوى المقيمة

 فئة لكل التأكيد مستوى على المقيمة النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة مخاطر البيانات أسباب في ينظر

 في الكامن الخطر األسباب تلك تشمل وقد. الحسابات واالفصاحات وأرصدة المعامالت من

 المعنية للفئة ةمعين خصائص عن النسبية الناجمة ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات )احتمال المعامالت

 تقييم كان إذا )ما الرقابة الداخلية وخطر االفصاحات( أو الحسابات أرصدة أو المعامالت من

 .المعنية( الضوابط يراعي المخاطر

 )أي بفعالية الضوابط عمل تثبت أدلة على المدقق يحصل أن الداخلية الرقابة خطر في النظر يتطلب  -

 الموضوعية اإلجراءات طبيعة تحديد عند للضوابط العملية الفعالية على االعتماد المدقق ينوي أن

 .ا(هومدا اهوتوقيت

 فعالية مدى على وكافية مناسبة أدلة على للحصول اهوإجرائ المعنية الضوابط اختبارات تصميم عند  -

 الالزم اإلقناع مستوى زاد الضوابط فعالية على االعتماد زاد كلما أنه يراعي أن على المدقق ا،هعمل

 .اهعلي يتم الحصول التي الرقابة أدلة في

 المعامالت من نسبية ميةهأ ذات فئة لكل اهوينفذ الموضوعية اإلجراءات المدقق يصمم أن يجب -2

 الخاطئة اً  نسبي مةهالم البيانات مخاطر عن النظر بصرف واالفصاحات وأرصدة الحسابات

 .المقيمة

. الضوابط اختبار عن النظر بصرف دائما الموضوعية االختبارات بعض المدقق يجري أن يجب -

 النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات مخاطر من خطر ميةهأ المدقق رأى إذا إلى ذلك، وباإلضافة

 لذلك تحديدا تستجيب التي الموضوعية اإلجراءات تنفيذ من فال بد التأكيد، مستوى على المقيمة
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 ذهه تتضمن أن بد فال الموضوعية، على اإلجراءات مهالم الخطر مع التعامل يقتصر وحين. الخطر

 .للتفاصيل اختبارات اإلجراءات

 المالية: البيانات على الرقابة في باالحتيال المتعلقة االعتبارات -ج

 عن الناجمة المالية البيانات في النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات مخاطر يحدد أن المدقق على -1

 ذات الخاطئة البيانات مخاطر بخصوص وكافية مناسبة رقابة أدلة على يحصل وأن اهويقيماالحتيال 

 االحتيال أو لالحتيال مناسبة بصورة يستجيب وأن االحتيال عن الناجمة النسبية المقيمة ميةهاأل

 .الرقابة أثناء المحدد به المشتبه

. الحوكمة عن والمسئولين يئةهال إدارة عاتق على واكتشفه االحتيال منع في األساسية المسئولية تقع -

 من )التقليل االحتيال منع على الحوكمة، عن المسئولين إشراف تحت بقوة، تشدد اإلدارة أن بد وال

 مسئول والمدقق. م(هاكتشاف الحتمال نظرا االحتيال عن األفراد االحتيال )ثني وردع االحتيال( فرص

 ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات من خالية ككل المالية البيانات بأن معقول تأكيد على الحصول عن

 .الخطأ أو االحتيال عن الناجمة سواء النسبية

 يميز الذي والعامل. الخطأ أو االحتيال عن إما المالية البيانات في الخاطئة البيانات تنشأ أن يمكن -

 االحتيال أن ورغم. متعمد غير أو متعمدا الخاطئة البيانات إلى أدى الذي الفعل إذا كان ما وه ماهبين

 نسبية ميةهأ ذات خاطئة ببيانات يتسبب الذي باالحتيال فقط فالمدقق معني فضفاض، قانوني ومهمف

 الخاطئة البيانات – المدقق مهت التي المتعمدة البيانات الخاطئة من نوعان ناكهو. المالية البيانات في

 .األصول اختالس الناجمة عن وتلك المالية التقارير إعداد في االحتيال عن الناجمة

 وجود إمكانية مدركا الرقابة عملية طوال نيهالم بالشك المتسم موقفه على يحافظ أن المدقق على  -

 على ام المالية البيانات مستوى على سواء االحتيال عن الناجمة النسبية ميةهاأل الخاطئة ذات البيانات

 المدقق معرفة من الرغم على واالفصاحات، الحسابات وأرصدةالمعامالت  لفئات التأكيد مستوى

 المخاطر تقييم إجراءات تنفيذ وعند. مهتهالحوكمة ونزا عن والمسئولين اإلدارة بأمانة السابقة

 على للحصول يسعى أن على المدقق ا،هوبيئت للرقابة الخاضعة يئةهال مهلف اهب المتعلقة واألنشطة

 عن الناجمة مية النسبيةهاأل ذات الخاطئة البيانات مخاطر لتحديد اهاستخدام يمكن التي المعلومات

 . االحتيال

 البيانات إلى تؤدي التي االحتيال لمخاطر اهفي واهيتنب أن المدققين على التي المجاالت تشمل قد -

 أو للنتائج الخاطئ والعرض الخصخصة وعمليات والمنح الشراء النسبية ميةهذات اال الخاطئة

 المبادئ ذهه إلى استنادا المعايير وضع وعند. السلطة أو استغالل الصالحيات وإساءة المعلومات

 (.1240) المعيار في الوارد االحتيال بخطر. الخاص بالتوجيه االستعانة يمكن األساسية،

 أو الرقابة تفويض في محددة لشروط العام القطاع في االحتيال عن التبليغ متطلبات تخضع قد -

 للرقابة الخاضعة يئةهال خارج أطرافا يطلع أن المدقق على يكون وقد األنظمة المعنية، أو القوانين

 ناكه يكون قد البيئات، بعض وفي. القانون إنفاذ وسلطات ات التنظيميةهكالج القضايا؛ ذهه مثل على

 ما لتحديد يئاتهال تلك مع التعاون وحتى التحقيق يئاتهإلى  االحتيال إلى يشير ما بإحالة محدد إلزام

 عن بالتبليغ ملزمون المدققون يكون أخرى، قد بيئات وفي. استغالل إساءة أو احتيال ناكه كان إذا

 القضائية ذات الوالية يئةهلل استغالل إساءة أو احتيال وقوع إمكانية إلى تشير قد التي الظروف

تعلق  إذا) أو الشرطة أو العام كالمدعي التشريعية، يئةهال أو الحكومة من المعني الجزء أو المختصة
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 األموال استخدام ان يراعوا ان المدققين على يجب كما. المتضرر الثالث الطرف( بالقانون األمر

 المواطنين لتوقعات االستجابة المدققين فعلى لذلك، ونتيجة. االحتيال من خطورة يزيد العامة

 في التبليغ مسئوليات في التوسع إمكانية إلى ( 140 ) ويشير المعيار. االحتيال اكتشاف بخصوص

 .العامة المسئولية بشأن المخاوف لتتناول القطاع
 

 (ISSAIs 300المبادئ األساسية لرقابة االداء )ثالثاً: 

 الرقابة مواضيع اختيار

 للرقابة األعلى ازهللج االستراتيجي التخطيط عملية خالل من الرقابة موضوعات اختيار المدققين على يجب

 .والمشكالت المخاطر لتحديد البحوث وإجراء المحتملة الموضوعات بتحليل والمحاسبة المالية

 للجهاز االستراتيجي التخطيط عملية من جزءا   تكون ما عادة   اهإجراؤ سيتم التي الرقابة عمليات تحديد إن

 وفقا   العملية ذهه في يساهموا أن مناسبا   ذلك كان إذا المدققين وعلى. والمحاسبة المالية للرقابة األعلى

 المعلومات تكون قد كما المسبقة، الرقابة عمليات من المتأتية مهمعرفت يقدمون وقد. مهمن كل خبرة لمجاالت

 .للمدقق الالحق بالعمل صلة ذات االستراتيجي التخطيط عملية من المستقاة

 للرقابة وقابلة كاف بقدر مهمة الرقابة موضوعات تكون أن يراعوا أن المدققين على يجب العملية، هذه وفي

 إلى الموضوع اختيار عملية تهدف أن ويجب. والمحاسبة المالية للرقابة األعلى الجهاز تفويض مع ومتماشية

 .)المهنية والمهارات البشرية كالموارد (الرقابة قدرات مراعاة مع للرقابة المتوقع األثر تعظيم

 أن المشكلة، تقييمات أو المخاطر كتحليل االستراتيجي، التخطيط عملية إلعداد الرسمية لألساليب ويمكن

 .الجانب أحادية التقديرات لتجنب نيهالم التقدير اهيكمل أن بد ال أنه إال العملية تنظيم في تساعد
 

 الرقابة تصميم

 على تجرى عالية جودة ذات رقابة إلى الوصول في مهيس نحو على للرقابة التخطيط المدققين على يجب

 .للمشاريع الجيدة اإلدارة لمبادئ اً  ووفق المناسب الوقت وفي والفعالية والكفاءة باالقتصاد يتسم نحو

 :للرقابة التخطيط عند يلي ما مراعاة من بد وال

 أو المشكلة بتقييم يسمح بما للرقابة الخاضعة الهيئات لفهم الالزمة األساسية والمعلومات المعرفة 

 .للرقابة المعني المجال أهمية ومدى للرقابة والقابلية لألدلة، المحتملة والمصادر المخاطر،

 ستستخدم التي األساليب ذلك في بما) ومنهاجيتها وموضوعها ومعاييرها وأسئلتها الرقابة أهداف 

 الرقابي. التحليل وإجراء لجمع األدلة

 الرقابة فريق استقاللية ذلك في )بما ومهارات موظفين من يلزم وما الضرورية األنشطة 

 الزمنية واألطر للرقابة، التقديرية والتكلفة المحتملة(، الخارجية والخبرة البشرية والموارد

 .الرئيسية الضبط للمشروع، ونقاط الرئيسية والمراحل

. بالموضوع الكافية المعرفة على الحصول المدققين على صحيحة، بصورة للرقابة التخطيط ولضمان -

 الموضوعية والمعرفة بالرقابة الخاصة المعرفة على الحصول تتطلب عام بوجه فرقابة األداء

 .("المسبقة الدراسة") بالرقابة قبل البدء المنهجية والمعرفة

 الحصول يتم التي الرؤى من االستفادة المدققون يستطيع كي بالمرونة التخطيط يسمح أن ويجب -

 بيانات بجمع تسمح التي الطرق أفضل هي المختارة الرقابة طرق تكون أن ويجب. أثناء الرقابة عليها
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 فقد الممارسات، أفضل تبني إلى يسعوا ألن المدققين على يجب أنه حين وفي. بكفاءة وفعالية الرقابة

 بالمرونة ينصح ولذا،. الطرق اختيار إمكانية من البيانات توفر العملية كمدى االعتبارات تحد

 من أكثر موحدة األداء رقابة إجراءات تكون أن ينبغ السبب، ال ولهذا. الخصوص بهذا والواقعية

 رقابة في الالزمة التحليلية والمهارات والتقدير المهني المرونة التوجيه في اإلفراط يعيق فقد. الالزم

 مختلفة مناطق أو أقاليم عدة في جمع البيانات مثال الرقابة تتطلب حين - الحاالت بعض وفي. األداء

 فيها تحدد تفصيال أكثر خطة رقابة وضع يلزم فقد – المدققين من كبير عدد الرقابة يجري أن أو

 .واضحة بصورة وإجراءاتها الرقابة أسئلة

 أهداف سياق في ا   كبير كان فإذا. االحتيال خطر يقيموا أن للرقابة التخطيط عند المدققين على ويجب -

 هناك كانت ما إذا عما والبحث المعنية الداخلية الرقابة نظم يفهموا أن المدققين على الرقابة، يجب

 المعنية الهيئات كانت ما إذا يحددوا أن عليهم يجب كما. األداء تعيق التي على المخالفات دالة عالمات

 االختبارات أو السابقة الرقابة عمليات من توصيات ألية المناسب لالستجابة اإلجراء اتخذت قد

 بما المصلحة بأصحاب لالتصال يسعوا أن المدققين وأخيرا ، على. الرقابة بأهداف المتعلقة األخرى

 الممارسات بخصوص الصحيحة المعرفة المجال؛ لتكوين هذا في الخبراء من غيرهم أو العلماء فيهم

 السبل أفضل بتحديد التخطيط في مرحلة العام الهدف ويتمثل. مثال الممارسات أفضل أو الجيدة

 .من االستراتيجيات متنوعة مجموعة في والنظر المعرفة بتكوين وذلك الرقابة إلجراء

 

 (ISSAIs 400)بادئ األساسية لرقابة االلتزام المرابعاً: 

 وتصميمها االلتزام لرقابة التخطيط

 الرقابة:  : نطاق1

 أو والمحاسبة المالية للرقابة األعلى الجهاز تفويض دديح لم إذا. الرقابة نطاق تحديد المدققين على يجب

 تركيز لمحور واضح بيان هو الرقابة ونطاق. حددهي أن المدقق فعلى الرقابة، نطاق به المعمول التشريع

 باألهمية الرقابة نطاق تحديد ويتأثر. بالمعايير الرقابة موضوع التزام مدى حيث من وحدودها ومداها الرقابة

 ككل الرقابة عملية تصميم ويجب. تغطيتها تتم سوف التي وأجزاءها المرجعيات د حدّ  وي   والمخاطر، النسبية

 .بأكمله الرقابة نطاق لتغطي

 

 والمعايير : الرقابة : موضوع2

 من والمعايير الرقابة موضوع تحديدي عد . المناسبة والمعايير الرقابة موضوع تحديد المدققين على يجب

 ازهالج تفويض في أو بالقانون والمعايير الرقابة موضوع تحديد يتم وقد. االلتزام في رقابة الخطوات أولى

 األمر يتعلق قد التصديق، ماتهلم وبالنسبة. المدقق اهيحدد أن كما يمكن. والمحاسبة المالية للرقابة األعلى

 بمعايير معين موضوع التزام بخصوص الطرف المسئول اهيقدّم التي الرقابة موضوع معلومات بتحديد كذلك

 .معينة

 

 الهيئة : : فهم3
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 جميع االلتزام رقابة تغطي قد. المعنية المرجعيات ضوء في للرقابة الخاضعة يئةهال مهف المدققين على يجب

 ويجب. المرّكبة يئاتهوال يئاتهال وأنواع المختلفة اإلدارية المستويات تشمل أن ويمكن التنفيذيةت المستويا

. االلتزام لتحقيق اهوإجراءات اهوعمليات للرقابة الخاضعة يئةهال بنية على مطلعان يكو أن لذلك المدقق على

 .االلتزام عدم مخاطر وتقييم النسبيةة همياأل لتحديد المعرفة ذهه المدقق ويستخدم

 

 الضبط: وبيئة الداخلية : فهم الضوابط4

 تضمن اهأن المرّجح من كان إذا فيما والنظر المعنية الداخلية والضوابط الضبط بيئة مهف المدققين على يجب

 ببيئة المدقق معرفة على الرقابة بنطاق المتعلق الموضوع أو/و للرقابة الخاضعة يئةهال مهفد . يعتمااللتزام

 لضمان الداخلية الضوابط نظام أساس توفر التي األخالقي والسلوك األمانةة ثقاف يه الضبط وبيئة. الضبط

 .االلتزام تحقيق على ت رّكز التي الضبط لبيئة خاصة ميةهأد توج االلتزام، رقابة وفي. بالمرجعيات االلتزام
 

 المخاطر : : تقييم5

 اهونطاق الرقابة معايير ضوء في. االلتزام عدم مخاطر لتحديد للمخاطر تقييم إجراء المدققين على يجب

 ومدى وتوقيت طبيعة لتحديد للمخاطر تقييما يجري أن المدقق على الخاضعة للرقابة، يئةهال وسمات

 التزام عدم في المتمثلة المخاطر في ينظر أن ذلك المدقق في وعلى. اهتنفيذ يجب التي الرقابة إجراءات

 للموضوع المتأصلة الطبيعة أو/الخطأ و أو/و االحتيال عن االلتزام عدم ينشأ وقد. بالمعايير الرقابة موضوع

 الرقابة على إجراءات المحتمل اهوتأثير االلتزام عدم مخاطر تحديد مراعاة ويجب. الرقابة ظروف أو/و

لتحديد  االلتزام عدم من معروفة حاالت أية تقييم المدقق على المخاطر، تقييم من وكجزء. الرقابة عملية طوال

 . نسبيا مةهم كانت إذا ما
 

 االحتيال : : مخاطر6

 على تدلّ  قد االلتزام عدم من حاالت المدقق اكتشف إذا. االحتيال مخاطر مراعاة المدققين على يجب

 تحقيقات أو قانونية إجراءات أية يقعي   ال كي الحذر وتوّخي الواجبة نيةهالعناية الم بذل فعليه االحتيال،

 .مستقبلية
 

 الرقابة: وخطة : استراتيجية7

 أعضاء بين نقاشا للرقابة التخطيط يتضمن أن يجب. للرقابة وخطة استراتيجية وضع المدققين على يجب

 فعالة استجابة وضع إلى الرقابة استراتيجية دفهت. للرقابة وخطة عامة لوضع استراتيجية الرقابة فريق

 وضع خالل من محددة ولمخاطر ةالمعدّ  الرقابية االستجابات النظر في تشمل أن ويجب. االلتزام عدم لمخاطر

 وإنما الرقابة من مستقلة مرحلة ليس التخطيط. كتابة   الرقابة وخط استراتيجية توثيق ويجب. للرقابة خطة

 .ومتكررة متواصلة عملية

 

 المراجع:

(، الدار البيضاء، Intosai(، منظمة االنتوساي )2015) 3iورشة مبادرة تطبيق معايير االنتوساي  .1

 المغرب.

 .www.issai.org(، االنتوساي، ISSAi 100( )1989المبادئ األساسية في الرقابة الحكومية ) .2

http://www.issai.org/
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 .www.issai.org( )بدون(، االنتوساي، ISSAi 200)المبادئ االساسية للرقابة المالية  .3

 .www.issai.org( )بدون(، االنتوساي، ISSAi 300)المبادئ االساسية للرقابة األداء  .4

 .www.issai.org( )بدون(، االنتوساي، ISSAi 400) االلتزامالمبادئ االساسية للرقابة  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2-2الجلسة رقم 

 متطلبات المعايير في مرحلة التخطيط
 

 (2حالة عملية )

 :التمرينالهدف من 

تمكين المشاركين من التعرف على التحديات والحلول المقترحة لالمتثال وتطبيق معايير االنتوساي في 

  مرحلة التخطيط.

 

 تعليمات:ال

  ؛العمل ضمن مجموعات 

http://www.issai.org/
http://www.issai.org/
http://www.issai.org/
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  التحديات والحلول المقترحة من خالل االسترشاد بمتطلبات معايير االنتوساي المرفقة بالحالة مناقشة

 العملية.

  ؛على بقيّة المشاركين التحديات والحلول المقترحةاختيار ممثّل عن المجموعة لعرض 

  تتخللها مناقشة جماعية لمقترحاتهاعرض كل مجموعة. 

 

 د 180: الوقت المخصص

 د 90 المجموعة:ضمن مناقشة ال

 د 90 :   المقترحة الحلولالتحديات و عرض

 

 المطلوب:

 معايير االنتوساي في مرحلة التخطيط،من االلتزام بتطبيق  الرقابة العليا أجهزةالتحديات التي تواجه اذكر 

 المقترحة بشأنها. والحلول

 



اي متطلبات معايير االنتوس

”مرحلة التخطيط“

1



علىالتعرفمنالمشاركونيتمكنسوفالجلسةنهايةفي

رمعاييبتطبيقااللتزاممناألجهزةتواجهالتيالتحديات
.هابشأنالمقترحةوالحلول،التخطيطمرحلةفياالنتوساي

2



3



4



3  Programme

حةواضبصورةالرقابةأحكاموضعمنيتأكدواأنالمدققينعلىيجب-

5

للرقابةسيخضعالذيالبرنامج/الهيئةطبيعةفهمالمدققينعلىيجب-

المشاكلتحليلأوللمخاطرتقييمإجراءالمدققينعلىيجب-

الرقابةلنتائجاستجابةاللزومعندومراجعتها

وكفاءةفعاليةبالرقابةتنفيذلضمانلعملهمالتخطيطالمدققينعلىيجب-

قابةالربأهدافالمتعلقةاالحتيالمخاطرتحديدالمدققينعلىيجب-

وتقييمها
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:التخطيط -أ

7

طاقنتتضمنللرقابةعامةاستراتيجيةيضعانالمدققعلىيجب-1

.للرقابةخطةإلىباإلضافةواتجاهها،وتوقيتهاالرقابة

ائهاإجرلضمانصحيحةبصورةللرقابةيخططأنالمدققعلىيجب-2

.وفعاليةبكفاءة

بيجكما.الرقابةوخطةالعامةاالستراتيجيةمنكلتوثيقيجب-3

.الرقابةتنفيذأثناءاللزومعندتحديثهما



:فهم الهيئة الخاضعة للرقابة-ب

8

إجراءاتلكذفيبماوبيئتها،للرقابةالخاضعةالهيئةالمدققيفهمأنيجب

.بالرقابةالصلةذاتالداخليةالرقابة



:تقييم المخاطر-ت

9

بيةالنساألهميةذاتالخاطئةالبياناتمخاطريقيمأنالمدققعلىيجب

أرصدةوالمعامالتلفئاتالتأكيدومستوىالماليةالبياناتمستوىعلى

.األخرىالرقابةإلجراءاتأساساليوفرواالفصاحاتالحسابات



:االستجابات للمخاطر المقيمة-ث 

10

يانات على المدقق أن يتصرف بالطريقة المناسبة لمعالجة مخاطر الب-1

.الخاطئة ذات األهمية النسبية في البيانات المالية

اتذفئةلكلوينفذهاالموضوعيةاإلجراءاتالمدققيصممأنيجب-2

لنظرابصرفواالفصاحاتالحساباتوأرصدةالمعامالتمننسبيةأهمية

.المقيمةالخاطئةا  نسبيالمهمةالبياناتمخاطرعن



:االعتبارات المتعلقة باالحتيال في الرقابة على البيانات المالية-ج

11

يفالنسبيةاألهميةذاتالخاطئةالبياناتمخاطريحددأنالمدققعلى

رقابةأدلةعلىيحصلوأنويقيمهااالحتيالعنالناجمةالماليةالبيانات

بيةالنساألهميةذاتالخاطئةالبياناتمخاطربخصوصوكافيةمناسبة

أواللالحتيمناسبةبصورةيستجيبوأناالحتيالعنالناجمةالمقيمة

.الرقابةأثناءالمحددبهالمشتبهاالحتيال
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اختيار مواضيع الرقابة

13

طيطالتخعمليةخاللمنالرقابةموضوعاتاختيارالمدققينعلىيجب

الموضوعاتبتحليلوالمحاسبةالماليةللرقابةاألعلىللجهازاالستراتيجي

.والمشكالتالمخاطرلتحديدالبحوثوإجراءالمحتملة



الرقابةتصميم

14

رقابةإلىلالوصوفييسهمنحوعلىللرقابةالتخطيطالمدققينعلىيجب

وفياليةوالفعوالكفاءةباالقتصاديتسمنحوعلىتجرىعاليةجودةذات

.للمشاريعالجيدةاإلدارةلمبادئا  ووفقالمناسبالوقت



15



:  نطاق الرقابة: 1

16

جهازالتفويضيحددلمإذا.الرقابةنطاقتحديدالمدققينعلىيجب

رقابة،النطاقبهالمعمولالتشريعأووالمحاسبةالماليةللرقابةاألعلى

زتركيلمحورواضحبيانهوالرقابةونطاق.يحددهأنالمدققفعلى

.بالمعاييرالرقابةموضوعالتزاممدىحيثمنوحدودهاومداهاالرقابة

دحد  وي  والمخاطر،النسبيةباألهميةالرقابةنطاقتحديدويتأثر

الرقابةةعمليتصميمويجب.تغطيتهاتتمسوفالتيوأجزاءهاالمرجعيات

.بأكملهالرقابةنطاقلتغطيككل



:والمعاييرالرقابةموضوع:2

17

تحديدعدي  .المناسبةوالمعاييرالرقابةموضوعتحديدالمدققينعلىيجب

يتمدوق.االلتزامرقابةفيالخطواتأولىمنوالمعاييرالرقابةموضوع

األعلىالجهازتفويضفيأوبالقانونوالمعاييرالرقابةموضوعتحديد

مهماتلوبالنسبة.المدققيحددهاأنيمكنكما.والمحاسبةالماليةللرقابة

التيةالرقابموضوعمعلوماتبتحديدكذلكاألمريتعلققدالتصديق،

.عينةمبمعاييرمعينموضوعالتزامبخصوصالمسئولالطرفيقد مها



:فهم الهيئة : 3

18

ياتالمرجعضوءفيللرقابةالخاضعةالهيئةفهمالمدققينعلىيجب

تشملأنيمكنوالتنفيذيةالمستوياتجميعااللتزامرقابةتغطيقد.المعنية

علىويجب.المرك بةوالهيئاتالهيئاتوأنواعالمختلفةاإلداريةالمستويات

ملياتهاوعللرقابةالخاضعةالهيئةبنيةعلىمطلعايكونأنلذلكالمدقق

األهميةلتحديدالمعرفةهذهالمدققويستخدم.االلتزاملتحقيقوإجراءاتها

.االلتزامعدممخاطروتقييمالنسبية



:فهم الضوابط الداخلية وبيئة الضبط: 4

19

فيماوالنظرةالمعنيالداخليةوالضوابطالضبطبيئةفهمالمدققينعلىيجب

حمنكانإذا للرقابةالخاضعةالهيئةفهميعتمد.االلتزامتضمنأنهاالمرج 

.لضبطاببيئةالمدققمعرفةعلىالرقابةبنطاقالمتعلقالموضوعأو/و

نظاماسأستوفرالتياألخالقيوالسلوكاألمانةثقافةهيالضبطوبيئة

توجدزام،االلترقابةوفي.بالمرجعياتااللتزاملضمانالداخليةالضوابط

.االلتزامتحقيقعلىت رك زالتيالضبطلبيئةخاصةأهمية



:المخاطرتقييم:5

20

في.امااللتزعدممخاطرلتحديدللمخاطرتقييمإجراءالمدققينعلىيجب

المدققعلىللرقابة،الخاضعةالهيئةوسماتونطاقهاالرقابةمعاييرضوء

رقابةالإجراءاتومدىوتوقيتطبيعةلتحديدللمخاطرتقييمايجريأن

فيمتمثلةالالمخاطرفيينظرأنذلكفيالمدققوعلى.تنفيذهايجبالتي

حتيالاالعنااللتزامعدمينشأوقد.بالمعاييرالرقابةموضوعالتزامعدم

ويجب.الرقابةظروفأو/وللموضوعالمتأصلةالطبيعةأو/والخطأأو/و

قابةالرإجراءاتعلىالمحتملوتأثيرهاااللتزامعدممخاطرتحديدمراعاة

أيةتقييمالمدققعلىالمخاطر،تقييممنوكجزء.الرقابةعمليةطوال

.نسبيامهمةكانتإذامالتحديدااللتزامعدممنمعروفةحاالت



:مخاطر االحتيال : 6

21

منحاالتالمدققاكتشفإذا.االحتيالمخاطرمراعاةالمدققينعلىيجب

واجبةالالمهنيةالعنايةبذلفعليهاالحتيال،علىتدل  قدااللتزامعدم

.تقبليةمستحقيقاتأوقانونيةإجراءاتأيةي عيقالكيالحذروتوخ ي



:الرقابةوخطةاستراتيجية:7

22

ضمنيتأنيجب.للرقابةوخطةاستراتيجيةوضعالمدققينعلىيجب

عامةاتيجيةاسترلوضعالرقابةفريقأعضاءبيننقاشاللرقابةالتخطيط

لمخاطرالةفعاستجابةوضعإلىالرقابةاستراتيجيةتهدف.للرقابةوخطة

د ةالمعالرقابيةاالستجاباتفيالنظرتشملأنويجب.االلتزامعدم

جيةاستراتيتوثيقويجب.للرقابةخطةوضعخاللمنمحددةولمخاطر

عمليةماوإنالرقابةمنمستقلةمرحلةالتخطيطليس.كتابة  الرقابةوخط

.ومتكررةمتواصلة
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 3ورشة مبادرة تطبيق معايير االنتوسايi(2015) منظمة االنتوساي ،

(Intosai)الدار البيضاء، المغرب ،.

 المبادئ األساسية في الرقابة الحكومية(ISSAi 100( )1989) ،

.www.issai.orgاالنتوساي، 

 المبادئ االساسية للرقابة المالية(ISSAi 200( )بدون) ،االنتوساي ،

www.issai.org.

 المبادئ االساسية للرقابة األداء(ISSAi 300( )بدون) ،االنتوساي ،

www.issai.org.

 االلتزام المبادئ االساسية للرقابة(ISSAi 400( )بدون) ،االنتوساي ،

www.issai.org.
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 هدف الجلسة

من التعرف على التحديات التي تواجه األجهزة من االلتزام بتطبيق  المشاركون سوف يتمكنة الجلسة في نهاي

 المقترحة بشأنها. معايير االنتوساي في مرحلة التنفيذ، والحلول

 (ISSAIs 100أوالً: المبادئ االساسية لرقابة القطاع العام )

 الرقابة تنفيذ

  :الرقابة تقرير لدعم كافية مناسبة رقابة أدلة توفر التي الرقابة إجراءات تنفيذ المدققين على يجب

 يحصل التي األدلة على تؤثر اهومدا اهوتوقيت الرقابة إجراءات طبيعة بشأن المدقق قرارات إن -

 .المشكلة تحليل أو المخاطرة تقييم على اختيار اإلجراءات ويعتمد. اهعلي

1-3الجلسة رقم   

متطلبات تطبيق معايير 

التنفيذمرحلة  -االنتوساي   

 إعداد وتقديم

 يعقوب السلطان

 عبد العزيز الرشيدي

 

 

 

 

10/2018  
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 مع متوافق الرقابة موضوع كان إذا ما لتحديد المدقق اهيستخدم معلومات أية يه الرقابة وأدلة -

 واإللكترونية، الورقية المعامالت كسجالت عدة، أشكاال األدلة تأخذ وقد. اهب المعمول المعايير

 أو يةهالشف واإلفادات المدقق، ومالحظات األطراف الخارجية، مع واإللكتروني الكتابي والتواصل

 التفتيش، األدلة على الحصول طرقتشمل  أن ويمكن. للرقابة الخاضعة يئةهال اهتقدم التي الكتابية

 أساليب أو/و واإلجراءات التحليلية األداء، إعادة الحساب، إعادة التأكيد، االستفسار، المالحظة،

 معقولة ومناسبة النتائج بأن مطلع شخص إلقناع (كميا  ) كافية األدلة تكون أن ويجب. األخرى البحث

 موضوعيا   تقييما   لألدلة المدقق تقييم يكون أن ويجب. وموثوقة وصحيحة مالئمة أي – (ا   نوعي)

 لتأكيد اهمع اهومناقشت األولية النتائج على للرقابة الخاضعة يئةهال إطالع يجب كما. ومتوازنا   وعادال

 .اهصحت

 .بالسرية المتعلقة المتطلبات جميع يحترم أن المدقق وعلى -

 االستنتاجات: إلى والوصول الرقابة أدلة تقييم المدققين على

 خضع قد الموضوع كان إذا ما لتحديد الرقابة وثائق بمراجعة الرقابة إجراءات إكمال بعد المدقق يقوم -

 األولي التقييم في النظر المدقق يعيد االستنتاجات، إلى الوصول وقبل. ومناسبة كافية للرقابة بصورة

 رقابية إجراءات تنفيذ يجب كان إذا ما ويحدد المجمعة األدلة ضوء في مية النسبيةهواأل للمخاطر

 . إضافية

 العوامل مراعاة المدقق وعلى الرقابة، نتائج على الحصول دفهب الرقابة أدلة تقييم المدقق وعلى -

 .للنتائج النسبية ميةهاأل وتقييم الرقابة أدلة تقييم عند سواء حد والنوعية على الكمية

 حول استنتاج إلى للوصول نيهالم التقدير يمارس أن المدقق على يجب النتائج، إلى واستنادا   -

 .معلومات الرقابة أو موضوع

 (ISSAIs 200)مبادئ األساسية للرقابة المالية الثانياً: 

 االستمرارية: -أوالً 

 للرقابة الخاضعة يئةهال بقدرة كثيرا تشكك قد ظروف أو وقائع ناكه كانت إذا فيما النظر المدقق على -

 .العمل في االستمرار على

 المالية: البيانات على الرقابة في واألنظمة بالقوانين المتعلقة االعتبارات -ثانيا

 المباشر االلتزام عدم عن الناجمة النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات مخاطر يحدد أن المدقق على -

 القانوني لإلطار عام مهف إلى المخاطر ذهه تحديد يستند أن ويجب. واألنظمة بالقوانين م نسبيا  هوالم

 كيفية ذلك في بما للرقابة، الخاضعة يئةهال اهفي تعمل التي المحددة البيئة الساري على والتنظيمي

 . اإلطار بذلك اهالتزام

 واألنظمة بالقوانين االلتزام بخصوص وكافية مناسبة رقابة أدلة على يحصل أن المدقق وعلى -

 في النسبية ميةهاأل ذات واالفصاحات المبالغ تحديد على نسبيا   ما  هوم مباشرا ا تأثيراهل أن المعروف

 .المالية البيانات

 الرقابة: أدلة -ثالثا

 وكافية مناسبة رقابة أدلة على الحصول من تمكن بطريقة الرقابة إجراءات ينفذ أن المدقق على -

 .رأيه اهإلي يستند استنتاجات بذلك إلى والتوصل
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 ً  األحداث الالحقة: -رابعا

 تاريخ بين حدثت التي الوقائع جميع أن تبين وكافية مناسبة رقابة أدلة على يحصل أن المدقق على -

 اهإلي إفصاح إضافة أو المالية البيانات على تعديل إجراء تتطلب والتي تقريره وتاريخ البيانات المالية

 تقريره تاريخ بعد عرفت التي للحقائق مناسبة بطريقة يستجيب أن عليه كما يجب. اهتحديد تم قد

 .حينئذ اهلو عرف تقريره يعدل ستجعله كانت والتي

 ً  الخاطئة: البيانات تقييم -خامسا

 اإلدارة يطلع وان الرقابة أثناء المحددة الخاطئة للبيانات كامل بسجل يحتفظ أن المدقق على -

 المسجلة الخاطئة البيانات جميع على المناسب، الوقت وفي الحالة حسب عن الحوكمة، والمسئولين

 .الرقابة أثناء

 (ISSAIs 300المبادئ األساسية لرقابة االداء )ثالثاً: 

 واالستنتاجات: والنتائج األدلة

 إلى والوصول النتائج، إلثبات وكافية مناسبة رقابة أدلة على الحصول المدققين على يجب  -

 .التوصيات وإصدار الرقابة، وأسئلة دافهاستجابة  أل االستنتاجات

 الصحيح سياقه في ذلك وضع ويجب. وكافية مناسبة بأدلة الرقابة واستنتاجات نتائج جميع دعم يجب -

 استخالص قبل العالقة ذات المختلفة النظر اتهووج والمعارضة المؤيدة الحجج في جميع والنظر

 من األداء رقابة في االستنتاجات الستخالص الالزمة الرقابة أدلة تحديد طبيعة ويتم. االستنتاجات

 .الرقابة وأسئلة دفهو موضوع خالل

 على يجب النتائج، على وبناء  . الرقابة نتائج على الحصول دفهب األدلة يقيم أن المدقق على ويجب -

 التحليل نتائج يه واالستنتاجات فالنتائج. استنتاج إلى للوصول نيهالم التقدير أن يمارس المدقق

 .الرقابة أسئلة عن تجيب أن ويجب. الرقابة دافهأل استجابة  

 أساليب أو العلمية الطرق باستخدام اهعلي الحصول يتم التي الكمية األدلة إلى النتائج تستند أن ويمكن -

 الرقابة؛ أسئلة عن لإلجابة والتفسير التقدير من الكثير االستنتاجات صياغة تتطلب وقد. العينات أخذ

 ويجب(. "خطأ/صواب") قاطعة وليست ("...االستنتاج إلى توجه")مقنعة  الرقابة أدلة تكون قد إذ

 اإلدارة بمشاركة ويوصى. الغاية ذههل ومالئم معقول واقتصادي وه بما الدقة إلى الحاجة موازنة

 .ذلك في العليا

 التفاعل خالل من تدريجيا   تتطور التي التحليلية العمليات من سلسلة على األداء رقابة وتنطوي -

 جمع على ذلك ينطوي وقد. اوتعقيد   عمقا   تزداد أن المستخدمة والطرق لألسئلةلتسمح  المتبادل،

 لبناء النتائج وجمع أولية استنتاجات واستخالص اهوالمقارنة بين مختلفة مصادر من البيانات

 ارتباطا   اهبأسر العملية وترتبط. من البيانات المزيد أمام اللزوم عند اهاختبار يمكن التي الفرضيات

 العملية منا جزءا  أساسي   اهباعتبار اهإلي النظر يمكن والتي الرقابة تقرير صياغة بعملية وثيقا  

لتحقيق  ينهموج المدققون يكون أن بد وال. الرقابة أسئلة عن اإلجابات في تتوج التي التحليلية

 .والموضوعية الواجبة العناية بذل مع جةهممن بصورة يعملوا وأن دافهاأل

 (ISSAIs 400المبادئ األساسية لرقابة االلتزام )رابعاً: 

 الرقابة: أدلة -أوال
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 أدلة يجمع أن المدقق على. الرقابة نطاق لتغطية وكافية مناسبة رقابة أدلة جمع المدققين على يجب  -

 أن حين في األدلة، لكّمية مقياس والكفاية. الرأي أو االستنتاج توفر أساس كافية ومناسبة رقابة

 األدلة كمية وتعتمد. اهعلي االعتماد ا وإمكانيةهوصحت اهمالءمت األدلة بنوعية تتعلق المناِسبة

 نوعية وعلى ،األدلة المطلوبة( األرجح على زادت الخطر زاد كلّما) الرقابة مخاطر على المطلوبة

األدلة  كفاية بين عالقة توجد لذلك، ووفقا(. اهمن مطلوب وه ما قلّ  اهجودت زادت ما كل) األدلة تلك

 إمكانية وتتأثر. اهجودت تدني عن يعوض ال األدلة من مزيد على الحصول مجرد أن غير. اهومناسبت

 الحصول اهخالل تم التي المحددة الظروف على وتعتمد اهوطبيعت اهاألدلة بمصدر على االعتماد

 االعتماد وإمكانية للرقابة كأدلة ستستخدم المعلومات التي مالءمة في ينظر أن المدقق وعلى. اهعلي

 .اهعلي يحصل والمعلومات التي الرقابة أدلة جميع سرية يحترم أن عليه ويجب سواء، حد على اهعلي

 الحصول في المتمثلة الغاية مع ومتماشية الرقابة لظروف مناسبة الرقابة إجراءات تكون أن يجب -

 المعايير اهفتحدد اهومصادر الالزمة الرقابة أدلة طبيعة أما. ومناسبة كافية رقابة أدلة على

 أدلة على يركز المدقق ا، فإنيكمّ  أو نوعيا يكن قد الموضوع أن وبما. الرقابة ونطاق والموضوع

تشمل  االلتزام رقابة فإن كذا،هو. الرقابة لنطاق وفقا النوعين من مزيج أو يةعالنو أو يةالكمّ  الرقابة

 والنوعية. الكّمية الطبيعة ذات األدلة جمع إجراءات من متنوعة مجموعة

 متطلبات الستيفاء مختلفة مصادر من األدلة بين والمقارنة الجمع إلى االلتزام مدقق يحتاج ما وغالبا -

 . والمناِسبة الكفاية

 

 

 ً  االستنتاجات: إلى والوصول الرقابة أدلة تقييم -ثانيا

 يتوصلوا وأن ومناسبة كافية رقابة أدلة على الحصول تم قد كان إذا ما تقييم المدققين على يجب -

 إلى للوصول الرقابة أدلة بمراجعة المدقق يقوم الرقابة، عملية بعد إكمال. مالئمة استنتاجات إلى

 اهعلي الحصول تم التي األدلة كفاية ومناَسبة مدى يقيم أن المدقق وعلى. رأي إصدار أو استنتاج

 األدلة النظر في على ذهه التقييم عملية وتنطوي. مقبول متدنّ  مستوى إلى الرقابة مخاطر لخفض

 اهأن يبدو التي وتلك االلتزام عدم أو االلتزام حول الرأي أو االستنتاج أو الرقابة تقرير تدعم التي

 األدلة كفاية مدى تقييم وبعد. النسبية ميةهاأل ذات االعتبارات تشمل اهكما أن. اهمع تتعارض

 االستنتاجات أفضل في ينظر أن المدقق بالرقابة، على الخاص التأكيد مستوى ضوء في ا،هومناسبت

 . األدلة ضوء في

 من اهعلي الحصول تم التي تلك مع ما مصدر من اهعلي الحصول تم التي الرقابة أدلة تعارضت وإذا -

 يجب كأدلة، ستستخدم التي المعلومات على االعتماد إمكانية حول ناك شكوكه كانت أو آخر، مصدر

 وأن المسألة حل اهشأن من التي الرقابة إلى إجراءات اإلضافات أو التعديالت يحدد أن المدقق على

 .الرقابة من األخرى الجوانب على وجدت، إن ذلك، آثار في ينظر

 فحصه تم قد الموضوع كان إذا ما لتحديد الرقابة وثائق بمراجعة المدقق يقوم الرقابة، إكمال وبعد -

 والتحديد المخاطر تقييم مناسبة مدى د يحدّ  أن المدقق على كما يجب. مناسبة وبصورة كاف بقدر

 للمراجعة. كانا بحاجة إذا ما أو المجّمعة، األدلة ضوء في النسبية ميةهلأل األولي
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 المراجع:

(، الدار البيضاء، Intosai(، منظمة االنتوساي )2015) 3iورشة مبادرة تطبيق معايير االنتوساي  .1

 المغرب.

 .www.issai.org(، االنتوساي، ISSAi 100( )1989المبادئ األساسية في الرقابة الحكومية ) .2

 .www.issai.org( )بدون(، االنتوساي، ISSAi 200)المبادئ االساسية للرقابة المالية  .3

 .www.issai.org( )بدون(، االنتوساي، ISSAi 300)اسية للرقابة األداء المبادئ االس .4

 .www.issai.org( )بدون(، االنتوساي، ISSAi 400) االلتزامالمبادئ االساسية للرقابة  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2-3الجلسة رقم 

المعايير في مرحلة التنفيذمتطلبات   

http://www.issai.org/
http://www.issai.org/
http://www.issai.org/
http://www.issai.org/


6 
 

 

 (3حالة عملية )

 :الهدف من التمرين

تمكين المشاركين من التعرف على التحديات والحلول المقترحة لالمتثال وتطبيق معايير االنتوساي في 

  مرحلة التنفيذ.

 

 تعليمات:ال

  ؛العمل ضمن مجموعات 

  بمتطلبات معايير االنتوساي المرفقة بالحالة التحديات والحلول المقترحة من خالل االسترشاد مناقشة

 العملية.

  ؛على بقيّة المشاركين التحديات والحلول المقترحةاختيار ممثّل عن المجموعة لعرض 

  تتخللها مناقشة جماعية لمقترحاتهاعرض كل مجموعة. 

 

 د 180: الوقت المخصص

 د 90 المجموعة:ضمن مناقشة ال

 د 90 :   المقترحة الحلولالتحديات و عرض

 

 المطلوب:

 معايير االنتوساي في مرحلة التنفيذ،من االلتزام بتطبيق  الرقابة العليا أجهزةالتحديات التي تواجه اذكر 

 المقترحة بشأنها. والحلول

 

 



اي متطلبات معايير االنتوس

”مرحلة التنفيذ“

1



علىالتعرفمنالمشاركونيتمكنسوفالجلسةنهايةفي

رمعاييبتطبيقااللتزاممناألجهزةتواجهالتيالتحديات
.هابشأنالمقترحةوالحلولالتنفيذ،مرحلةفياالنتوساي

2



3



4



3i  Programme

ناسبة يجب على المدققين تنفيذ إجراءات الرقابة التي توفر أدلة رقابة م-

كافية لدعم تقرير الرقابة

5

على المدققين تقييم أدلة الرقابة والوصول إلى االستنتاجات-
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:االستمرارية-أوالا 

بقدرةراكثيتشككقدظروفأووقائعهناككانتإذافيماالنظرالمدققعلى

.العملفياالستمرارعلىللرقابةالخاضعةالهيئة

7



ياناتالبعلىالرقابةفيواألنظمةبالقوانينالمتعلقةاالعتبارات-ثانيا

:المالية

النسبيةاألهميةذاتالخاطئةالبياناتمخاطريحددأنالمدققعلى-

ويجب.مةواألنظبالقوانيننسبيا ًوالمهمالمباشرااللتزامعدمعنالناجمة

يميوالتنظالقانونيلإلطارعامفهمإلىالمخاطرهذهتحديديستندأن

بماقابة،للرالخاضعةالهيئةفيهاتعملالتيالمحددةالبيئةعلىالساري

.اإلطاربذلكالتزامهاكيفيةذلكفي

لتزاماالبخصوصوكافيةمناسبةرقابةأدلةعلىيحصلأنالمدققعلى-

تحديدىعلنسبيا ًومهما ًمباشراتأثيرالهاأنالمعروفواألنظمةبالقوانين

.الماليةالبياناتفيالنسبيةاألهميةذاتفصاحاتواالالمبالغ

8



:الرقابةأدلة-ثالثا

أدلةعلىالحصولمنتمكنبطريقةالرقابةإجراءاتينفذأنالمدققعلى

.رأيهاإليهيستنداستنتاجاتإلىبذلكوالتوصلوكافيةمناسبةرقابة

9

ا  :الالحقةاألحداث-رابعا

الوقائعجميعأنتبينوكافيةمناسبةرقابةأدلةعلىيحصلأنالمدققعلى

إجراءتطلبتوالتيتقريرهوتاريخالماليةالبياناتتاريخبينحدثتالتي

يجبماك.تحديدهاتمقدإليهاإفصاحإضافةأوالماليةالبياناتعلىتعديل

والتيتقريرهختاريبعدعرفتالتيللحقائقمناسبةبطريقةيستجيبأنعليه

.حينئذعرفهالوتقريرهيعدلستجعلهكانت



ا  :الخاطئةالبياناتتقييم-خامسا

وانلرقابةاأثناءالمحددةالخاطئةللبياناتكاملبسجليحتفظأنالمدققعلى

ب،المناسالوقتوفيالحالةحسبالحوكمة،عنوالمسئوليناإلدارةيطلع

.الرقابةأثناءالمسجلةالخاطئةالبياناتجميععلى

10



11



:األدلة والنتائج واالستنتاجات

12

ثباتإلوكافيةمناسبةرقابةأدلةعلىالحصولالمدققينعلىيجب-

الرقابة،وأسئلةألهدافاستجابة ًاالستنتاجاتإلىوالوصولالنتائج،

.التوصياتوإصدار

ويجب.يةوكافمناسبةبأدلةالرقابةواستنتاجاتنتائججميعدعميجب-

المؤيدةالحجججميعفيوالنظرالصحيحسياقهفيذلكوضع

استخالصقبلالعالقةذاتالمختلفةالنظرووجهاتوالمعارضة

صالستخالالالزمةالرقابةأدلةطبيعةتحديدويتم.االستنتاجات

.قابةالروأسئلةوهدفموضوعخاللمناألداءرقابةفياالستنتاجات
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أدلة الرقابة-أوال

14

ا  تقييم أدلة الرقابة والوصول إلى االستنتاجات-ثانيا
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ً3ورشةًمبادرةًتطبيقًمعاييرًاالنتوسايi(2015)ًًمنظمةًاالنتوساي،

(Intosai)ًالدارًالبيضاء،ًالمغرب،.

ًالمبادئًاألساسيةًفيًالرقابةًالحكومية(ISSAi 100( )1989)ً،

.www.issai.orgاالنتوساي،ً

ًالمبادئًاالساسيةًللرقابةًالمالية(ISSAi 200( )بدون)ً،ًاالنتوساي،

www.issai.org.

ًالمبادئًاالساسيةًللرقابةًاألداء(ISSAi 300( )بدون)ً،ًاالنتوساي،

www.issai.org.

ًااللتزامًالمبادئًاالساسيةًللرقابة(ISSAi 400( )بدون)ً،ًاالنتوساي،

www.issai.org.
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 هدف الجلسة

من التعرف على التحديات التي تواجه األجهزة من االلتزام بتطبيق  المشاركون سوف يتمكنة الجلسة نهايفي 

 المقترحة بشأنها. معايير االنتوساي في مرحلة التقرير والمتابعة، والحلول

 المفاهيم األساسية
 

يعد التقرير منتًجا ذا أهمية قصوى فيي عمليية الرقابية، حييد يقيدم الجهياى األعليى للرقابية مين   ليه  التقرير: 

رسميًا نتائج الرقابة للمستخدمين المعنيين والمستخدمين ذي الصلة اآل رين فيما يخص التزام الطيرف 

راءات تصيحيحية كميا يقيدم التقريير فرالية التخياذ الطيرف المسيؤول  جي. المسؤول بالمعيايير المحيد ة

لمعالجيية حيياالت عييدم االلتييزام ويسييها علييى المراقيي  متابعيية نتييائج هييجر ااجييراءات واتخيياذ  جييراءات 

 تصحيحية عند الضرورة.

 (ISSAIs 100أوالً: المبادئ االساسية لرقابة القطاع العام )

1-4الجلسة رقم   

متطلبات تطبيق معايير 

التقرير مرحلة  -االنتوساي 

 والمتابعة

 إعداد وتقديم

 يعقوب السلطان

 عبد العزيز الرشيدي

 

 

 
10/2018  
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 :إليها التوصل تم التي االستنتاجات إلى يستند تقرير إعداد المدققين على يجب

 الحوكمة عن المسئولين واآل رين المصلحة أالحاب الط ع تقرير  عدا  على الرقابة عملية تنطوي

ً  التقرير  عدا  دفهي كما. الرقابة على نتائج ورهوالجم . التصحيحية وااجراءات المتابعة ياهتس  لى أيضا

 ذلك يشما قد القضائية، السلطة ذات المحاسبة كدواوين والمحاسبة، المالية العليا للرقابة زةهاألج بعض وفي

 قانوناً. قضائية ملزمة قرارات أو تقارير  الدار

 وعا لة موضوعية تكون أن ويج . وكاملة امهااب أو الغموض من و الية مهالف لةهس التقارير تكون أن يج 

 اه طار في النتائج وضع تضمن وأن ومناسبة كافية رقابة أ لة اهتؤيد التي المعلومات سوى وأال تتضمن

 .ا الصحيحينهوسياق

 اهب المعمول والمعايير دفينهالمست والمستخدمين الرقابة طبيعة على ومضمونه التقرير شكا ويعتمد

 األنظمة أو والقوانين والمحاسبة المالية للرقابة األعلى اىهالج تفويض يحد  وقد. والمتطلبات القانونية

 .مطولة أو مختصرة تكون قد والتي ا،هالياغت أو تصميم التقارير المعنية األ رى

 اآلثار ذلك في بما بالتفصيا، اهواستنتاجات اهونتائج الرقابة نطاق عام بوجه المطولة التقارير وتصف

 .التصحيحية ااجراءات اتخاذ من للتمكين البناءة المحتملة والتواليات

 .عام بوجه اً توحيد أكثر اهوالياغت أكبر، بدرجة مكثفة يهف المختصرة التقارير أما

 التصديق مهمات

 من  الية الرقابة موضوع معلومات كانت  ذا ما حول رأي عن الرقابة تقرير يعبر قد التصديق، ماتهم في

ً ملتزم الموضوع كان  ذا ما أو/و الخاطئة البيانات من النسبية ميةهاأل الجوان  ذات جميع  الجوان  جميع من ا

 تقرير بوالفه عام بوجه التصديق ماتهم في التقرير  لى ويشار. بالمعايير المقررة النسبية ميةهاأل ذات

 .المدقق

 

ماتهالم  المباشرة 

 ويتضيمن. الرقابية فيي اهيتناول تيم كييف ويبيين الرقابية دافهيأ التقريير ييجكر أن يجي  المباشيرة، ماتهالم في

 معلوميات تعطيى أن يمكين كميا. كيجلك التوالييات يتضيمن وقيد الرقابية موضيوع واالسيتنتاجات حيول النتائج

 .الرقابة لنطاق تقييد أية بيان ويج  ومصا ر البيانات، جيةهوالمن المعايير عن  ضافية

 التوالا تم الجي االستنتاج وسب  اهعلي الحصول تم التي األ لة استخدام كيفية الرقابة تقرير يشرح أن ويج 

 .الثقة من ال ىمة بالدرجة دفينهالمست المستخدمين تزويد من وسيمكنه ذلك.  ليه
 

 الرأي

 غيير اليرأي يكيون وقيد. موحيدة بصييغة الرأي يكون أن يج  التأكيد، مستوى لبيان الرقابة رأي استخدام عند

 المعيدل اليرأي أما. معقول أو محدو  تأكيد على الحصول عند المتحفظ غير الرأي ويستخدم. معدل أو متحفظ

 :يلي كما يكون فقد

-  ً  كافية رقابة أ لة على الحصول عن يعجز أو على، المدقق يوافق ال عندما –  (فيما عدا)متحفظا

ً نسبي مهم -يكون أن يمكن أو- وه مما الرقابة موضوع في معينة بنو  بخصوص، ومناسبة  ولكنه ا

 .شائع غير
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 أو االنحرافات أن  لى ومناسبة، كافية رقابة أ لة على الحصول بعد المدقق، يخلص عندما -مخالفاً  -

ً نسبي مةهم مجتمعة، أو منفر ة الخاطئة، البيانات ً مع وشائعة ا  .ا

 أو للريبة اً نظر ومناسبة كافية رقابة أ لة على الحصول عن المدقق يعجز عندما – الرأي  بداء عدم -

ً نسبي مهم وه مما ،النطاق محدو ية  معاً. وشائع ا
 

 ميع واضيحة بصيورة وميدار التعيديا طبيعية بشيرح الصحيح اه طار في األسباب وضع فيج  الرأي عدل  ذا

ً وتبع. اهب المعمول  لى المعايير ااشارة  تصحيحية بإجراءات تواليات كجلك التقرير يضمن قد الرقابة، لنوع ا

 .الدا لية الضوابط في مؤثرة قصور أوجه أية تضمين التقرير يمكن كما
 

 المتابعة

 اسيتجابة المسيئول الطيرف يتخيجر اليجي ااجيراء مراقبية فيي  ور والمحاسيبة الماليية للرقابية العلييا زةهيلألج

 المسائا تناولت قد للرقابة الخاضعة يئةهال كانت  ذا ما على المتابعة وتركز. الرقابة في تقرير المثارة للمسائا

 مين المرضيي غيير أو الكيافي غيير ااجيراء يسيتدعي وقيد. أوسيع آثيار أية في ذلك بما كافية، بصورة المثارة

 .آ ر تقرير بإعدا  والمحاسبة المالية للرقابة اى األعلىهالج قيام للرقابة الخاضعة يئةهال جان 

 

 (ISSAIs 200)مبادئ األساسية للرقابة المالية الثانياً: 

 ا:هعن التقارير وإعداد المالية البيانات حول الرأي إبداء -أوالً 

 الرقابة أدلة من اهإلي التوصل تم التي االستنتاجات تقييم إلى مستندا رأيا يكون أن المدقق على  -

 إلعداد به المعمول لإلطار وفقا معدة ككل المالية البيانات كانت إذا ما حول ا؛هالحصول علي تم التي

 يقوم الذي األساس كذلك يبين كتابي تقرير في بوضوح الرأي التعبير عن ويجب. المالية التقارير

 . الرأي ذاه عليه

 كانت  ذا ما حول رأي عن التعبير من أوسع العام القطاع في المالية الرقابة دافهأ تكون ما كثيرا  -

ً نسبي مةهالم اهجوانب جميع من أعدت، المالية قد البيانات  التقارير اعدا  به المعمول لإلطار وفقا ،ا

 السياسة متطلبات أو الوىارية التعليمات أو النظام أو التشريع أو تفويض الرقابة يتضمن وقد. المالية

 بشأن للرأي بالنسبة ميةهاأل من القدر نفس على دافا  ضافيةهأ التشريعية يئةهال قرارات أو الحكومية

 على المتعلقة، التقارير و عدا  مسئوليات الرقابة ااضافية دافهاأل جره تشما وقد. المالية البيانات

 تحد  ال حين حتى غير أنه. بالمرجعيات االلتزام عدم من اهعلي العثور يتم حاالت بأية المثال، سبيا

االلتزام  عدم عن التبليغ بخصوص الناس عامة لدى توقعات ناكه تكون فقد  ضافية، دافهأ

 .الدا لية الضوابط كفاءة أو بالمرجعيات

 

 ً  الرأي: شكل -ثانيا

 اهجوانب جميع من معدة المالية البيانات أن استنتج  ذا متحفظ غير رأي عن يعبر أن المدقق على -

ً نسبي مةهالم  . المالية التقارير اعدا  به المعمول لإلطار وفقا ا

 من تخلو ال ككا المالية البيانات أن ا،هعلي حصا التي الرقابة أ لة على بناء المدقق، استنتج  ذا -

 وكافية مناسبة رقابة أ لة على الحصول من يتمكن لم أو النسبية، ميةهاأل الخاطئة ذات البيانات
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 يعدل أن فعليه النسبية، ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات من ككا  الية المالية البيانات أن  لى ليخلص

 ."المدقق رأي على التعديا بتحديد نوع" الخاص للقسم وفقا تقريرر في الوار  الرأي

 أن المدقق فعلى العرض، ذلك العا ل العرض  طار لمتطلبات وفقا المعدة المالية البيانات تحقق لم  ذا -

 وكيفية المالية التقارير اعدا  به المعمول ااطار متطلبات حس  يحد  وأن اا ارة المسألة مع يناقش

 .رأيه تعديا من الضروري كان  ذا ما المسألة، حا

 

 ً  المدقق:  تقرير في المطلوبة العناصر -ثالثا

 :التالية العناالر يتضمن وأن مكتوبا المدقق تقرير يكون أن يج  -

 مستقا. لمدقق التقرير جاه أن على بوضوح يدل عنوان 

 العما. ظروف تقتضيه ما حس   ليه مرسا 

 أن تجكر (2) و للرقابة المالية اهبيانات  ضعت التي ةهالج تحد  (1) : يلي ما اهفي يتحقق تقديمية فقرة 

  لى تشير (4) و المالية البيانات من بيان كا عنوان تحد  (3) و اهعلي الرقابة تم قد المالية البيانات

 الفترة أو التاريخ تحد  (5) و التوضيحية المعلومات من اهوغير مةهالم المحاسبية ملخص السياسات

 .المالية البيانات من بيان ا كاهيغطي التي

 المالية البيانات عن مسئولة اا ارة أن على ينص "المالية البيانات عن اا ارة مسئولية" بعنوان قسم 

 بيانات  عدا  من للتمكين الدا لية الضوابط وعن المالية التقارير اعدا  به المعمول لإلطار  وفقا

 .الخطأ أو االحتيال عن الناجمة سواء النسبية ميةهاأل ذات األ طاء  الية من مالية

 

 الرقابة  لى يستند رأي عن التعبير يه المدقق مسئولية أن على ينص "المدقق مسؤولية" بعنوان قسم 

 المبالغ حول رقابة أ لة على للحصول  جراءات على تنطوي رقابة وبيان المالية البيانات على

 يخص، فيما المدقق تقدير على المختارة ااجراءات اعتما  مع المالية في البيانات واالفصاحات

 عن الناجمة سواء المالية، البيانات في النسبية ميةهاأل ذات مخاطر البيانات أ رى، أمور ضمن

 الصلة ذات الدا لية الضوابط في ينظر أن المدقق على تقييم المخاطر، وعند. الخطأ أو االحتيال

 يج  كما. نةهالرا الظروف ظا في مناسبة رقابة يصمم  جراءات وأن المالية للبيانات يئةهال بإعدا 

 التقديرات معقولية ومدى المستخدمة المحاسبية م ءمة السياسات مدى تقييم  لى القسم جاه يشير أن

 كان  ذا عما النص ويج . المالية للبيانات العام  لى العرض بااضافة اا ارة، اهأجرت التي المحاسبية

 .رأيه  ليه يستند أساس لتوفير وكافية مناسبة اهالحصول علي تم التي الرقابة أ لة أن يعتقد المدقق

 حول متحفظ غير رأي عن التعبير عند التالية العبارات  حدى يستخدم أن يج  "الرأي" بعنوان قسم. 

 :العا ل العرض اطار وفقا المعدة المالية البيانات

o لإلطار [ وفقا. ..النسبية، ميةهاأل ذات اهجوانب جميع من بعدالة المالية البيانات تعرض 

  المعمول

 .]المالية التقارير اعدا  به

o اعدا  به المعمول لإلطار[ وفقا. ..ـل وعا لة الا قة الورة المالية البيانات تعطي: أو 

 .]المالية التقارير
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 المدقق يفيد رأي أن يج  التزام، اطار وفقا المعدة المالية البيانات حول متحفظ غير رأي عن التعبير وعند

 اعدا  به لإلطار المعمول[ وفقا النسبية ميةهاأل ذات اهجوانب جميع من اهعن معبر المالية البيانات بأن

المحاسبة  معايير  شارة المالية التقارير اعدا  به المعمول ااطار  لى ااشارة تكن لم و ذا.]المالية التقارير

 رأي العام يحد  للقطاع الدولية (IPSAS) المالية التقارير اعدا  الدولية المعايير أو (IFRS) أن فيج 

 .لإلطار األاللي الص حيات نطاق المدقق

 

 ،والتنظيمية القانونية المتطلبات عن التبليغ" بعنوان ذلك، المدقق قرر أو األمر لزم  ن قسم 

 عن تقريرر في األ رى التبليغ مسئوليات يتناول القسم؛ مضمون يقتضيه حسبما أو "األ رى

 .المالية البيانات عن التقرير  عدا  متطل  بااضافة  لى المالية البيانات

 المدقق. توقيع 

 المالية، البيانات حول رأيه اه لي يستند التي والكافية المناسبة األ لة على المدقق حصول تاريخ 

 :يلي ما على أ لة. ذلك في بما

o  الصلة. ذات االفصاحات ذلك في بما المالية، البيانات تكون التي البيانات جميع  عدا 

o المالية. البيانات عن مهمسئوليت على أكدوا قد ال ىمة السلطة يملكون من أن 

 ماهفي المدقق يعما الجين الص حيات ونطاق الموقع. 

 

 المدقق: تقرير في الوارد الرأي على التعديالت -رابعًا

 التي األ لة  لى استنا ا ككا، المالية البيانات أن تبين  ذا تقريرر في الوار  الرأي يعدل أن المدقق على -

 المدقق على تعجر  ذا او النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة البيانات من تخلو ال ا،هالحصول علي تم

 البيانات من  الية ككا المالية البيانات ان  لى ليخلص مناسبة وكافية رقابة أ لة على الحصول

 متحفظ رأي :يهو المعدلة اآلراء من ث ثة المدققون أنواعا يصدر وقد. النسبية ميةهاأل ذات الخاطئة

 .الرأي  بداء  مكانية وعدم مخالف ورأي

 

 

 

 

 

 ً  المدقق: رأي على التعديل نوع تحديد -خامسا

 :يلي  ما على المناس  التعديا نوع تحديد يعتمد -

 في نسبية ميةهأ ذات  اطئة بيانات ناكه كانت  ذا ما أي – للتعديا المسببة المسألة طبيعة 

  اطئة بيانات تتضمن قد وكافية، مناسبة رقابة أ لة على الحصول تعجر  ذا أو،. المالية البيانات

ً  مةهم  .نسبيا

 المالية. البيانات على للمسألة المحتملة اآلثار أو اآلثار انتشار مدى بشأن المدقق تقدير 
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 أ لة على الحصول بعد  لص،  ذا (1) :التاليتين الحالتين في متحفظ رأي عن يعبر أن المدقق على -

ً نسبي مةهم مجتمعة، أو منفر ة الخاطئة، البيانات أن  لى مناسبة وكافية، رقابة  شائعة ليست اهولكن ا

 رأيا، اهعلي يبني وكافية مناسبة رقابة أ لة على الحصول عليه تعجر  ذا( 2) أو المالية للبيانات بالنسبة

ً نسبي مةهم تكون قد المالية البيانات على مكتشفة  اطئة غير بيانات أية آثار أن  لى  لص ولكنه  ا

 .شائعة ليست اهولكن

 

 المقارنة: المالية والبيانات المتقابلة األرقام – المقارنة المعلومات -سادًسا

 فترة بخصوص المالية البيانات في الوار ة واالفصاحات المبالغ  لى "المقارنة المعلومات" تشير -

 المقارنة المعلومات تتضمن المالية البيانات كانت  ذا ما يحد  أن المدقق وعلى. أكثر أو سابقة

 مصنفة المعلومات جره مثا كانت  ذا وما المالية التقارير به اعدا  المعمول ااطار بموج  المطلوبة

 .الحيحة بصورة

 

 خاصة:  ألطر وفقا المعدة المالية البيانات على الرقابة -سابعًا

. المالية البيانات  عدا  عند طبق الجي المالية التقارير  عدا   طار قبول مدى يحد  أن المدقق على -

 :يلي ما مهيف أن المدقق على  االة، لغايات المعدة المالية البيانات الرقابة على وعند

 ا.هأجل من المالية البيانات أعدت التي الغاية 

 دفون.هالمست المستخدمون 

 ظا في المالية التقارير اعدا  به المعمول ااطار قبول لتحديد اا ارة اهاتخجت التي الخطوات 

 نة.هالرا الظروف

  ذا ما يحد  أن المدقق على وتنفيجر،  االة لغايات المعدة المالية البيانات على للرقابة التخطيط عند -

 المالية للرقابة العليا زةهلألج الدولية المعايير لتطبيق  اص اعتبار  ي ء تتطل  ظروف العما كانت

 .والمحاسبة

 

 بنفس يلتزم أن المدقق على  االة، لغايات المعدة المالية البيانات عن تقرير و عدا  رأي تكوين عند -

 المالية البيانات عن تقريرر يحقق أن ويج . عامة لغايات المعدة المالية بالبيانات المتطلبات الخاالة

 :ما يلي  االة لغايات المعدة

 ا.هأجل من المالية البيانات أعدت التي الغاية يبين أن 

 الظروف ظا في المالية التقارير  عدا   طار قبول تحديد عن اا ارة مسئولية  لى يشير أن 

 .المالية التقارير اعدا  سيستخدم الجي ااطار ا تيار فرالة لإل ارة يتاح حين نةهالرا

 وفقا أعدت قد المالية البيانات أن حقيقة  لى المستخدمين تنبه انتبار لفت فقرة يضمن أن المدقق على -

 .أ رى لغاية مناسبة تكون ال قد لجلك، نتيجة ا،هوأن غاية  االة ذي اطار

 على بالرقابة يتعلق فيما الخاالة االعتبارات بشأن اارشا  من مزيدا ( 1800 ) المعيار يتضمن -

 .  اص دفهل  طار وفق اه عدا  تم المالية التي البيانات

 

 :(اهبأكمل للحكومة المالية البيانات ذلك في بما) المجمعة المالية البيانات على الرقابة -ثامنًا
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 مناسبة رقابة أ لة على يحصلوا أن المجمعة المالية البيانات على بالرقابة المكلفين المدققين على -

  ذا ما حول رأي عن للتعبير التوحيد وعملية المكونات لجميع المالية المعلومات وكافية بخصوص

ً نسبي مةهالم اهجوانب جميع من معدة اهبأكمل المالية للحكومة البيانات كانت  به المعمول لإلطار وفقا ا

 .المالية التقارير اعدا 
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 (ISSAIs 300المبادئ األساسية لرقابة االداء )ثالثاً: 

 التقرير: مضمون -أوالً 

 لةهوس المناس  الوقت وفي ومقنعة شاملة رقابة تقارير لتقديم دينهجا المدققون يسعى أن يج  -

 .القراءة ومتواىنة

 ً  التوصيات: -ثانيا

ً امه س مهتس أن اهشأن من بناءة تواليات تقديم  لى يسعوا أن المدققين على يج  -  معالجة في اً كبير ا

ً م ئم ذلك كان  ذا بالرقابة؛ المحد ة المشك ت أو مواطن الضعف  األعلى اىهالج تفويض به وسمح ا

 .المالية والمحاسبة للرقابة

 ً  التقرير: توزيع -ثالثا

ً وفق واسع، نطاق على مهتقارير نشر  لى المدققون يسعى أن يج  -  للرقابة األعلى اىهالج لتفويض ا

 .المالية والمحاسبة

 ً  المتابعة: -رابعا

 عن التقارير  عدا  ويج . اللزوم عند السابقة الرقابة وتواليات نتائج يتابعوا أن المدققين على يج  -

 واآلثار االستنتاجات جان   لى التشريعية يئةهلل الراجعة التغجية لتوفير مناسبة المتابعة بصورة

 .أمكن  ن المعنية؛ التصحيحية جميع ااجراءات على المترتبة

 

 (ISSAIs 400)بادئ األساسية لرقابة االلتزام المرابعاً: 

 التقارير: إعداد -أوالً 

 والعملية التوقيت ودقة والموضوعية االكتمال مبادئ إلى يستند تقرير إعداد المدققين على يجب  -

التقرير.   الدار قبا المعنية الرقابة أ لة جميع المدقق يراعي أن االكتمال مبدأ يقتضيالمتناقضة. 

 التقارير جميع الحة لضمان المهنيين والتقدير الشك المدقق ق يط    أن الموضوعية مبدأ ويقتضي

 التقرير  عدا  التوقيت  قة مبدأ ومتواىن. ويقتضي م ئم نحو على االستنتاجات أو النتائج وعرض

 الخاضعة الهيئة مع الحقائق الحة من التحقق على المتناقضة العملية مبدأ المحد . وينطوي الوقت في

 االلتزام رقابة تقرير يد يتق أن اللزوم. ويج  حس  المسئولين الموظفين ر و  وتضمين للمراقبة

 .ومضمونا شك  المبا ئ هجر بجميع

والمحاسبة.  المالية للرقابة األعلى الجهاى تفويض في أو القانون في التقارير  عدا  اليغ   تحد   وقد -

 م يقد   قد أجريت. كما التي الرقابة أعمال  لى يستند استنتاجا عا ة الرقابة تقرير يتضمن ذلك، ومع

 رالتقري  لى يشار التصديق مهمة مناسبا. وفي ذلك كان حيثما للتحسين وعملية بناءة تواليات التقرير

 .المدقق بتقرير عام بوجه

دة اآلراء بين التقارير  عدا  يتراوح وقد -  المعروضة االستنتاجات من المختلفة والصيغ الموجزة الموح 

لة. أيا أو قصيرة بصيغ  ومقنعا وموضوعيا والحيحا كام  يكون أن بد ف  التقرير، شكا كان مطو 

 لنطاق تقييدات أية بيان الرقابة. ويج  موضوع به يسمح واال تصار الوضوح من قدر وبأقصى

 .م المقد   التأكيد ومستوى المستخدمة المعايير اللة بوضوح التقرير يجكر أن الرقابة. ويج 
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 البيانات حول رأي غالبا يصحبه االلتزام، حول للرأي واضح كتابي بيان اليغة االستنتاج يتخج وقد -

 الرأي استخدام شيوع محد ة. ورغم رقابية أسئلة عن تفصي  أكثر كإجابة عنه يعبر قد المالية. كما

المباشرة.  التقارير مهمات في أكثر تستخدم محد ة رقابية أسئلة عن ااجابة فإن التصديق، مهمات في

 على للتعديا  ضع أم للتعديا يخضع لم الرأي كان  ذا ما يجكر أن رأي تقديم عند المدقق على ويج 

 تفصي  أكثر ونهجا استراتيجية العا ة في الرأي تقديم والعمومية. ويتطل  النسبية األهمية تقييم أساس

 .للرقابة

 :)الترتي  بهجا بالضرورة وليس (التالية العناالر االلتزام رقابة تقارير تتضمن أن ويج  -

 .العنوان .1

 . ليه الُمرسا .2

 .المغطاة الزمنية الفترة ذلك في بما الرقابة نطاق .3

 .والفه أو الرقابة موضوع تحديد .4

 .المحد ة المعايير .5

 .العما أ اء عند بقة المط الرقابة معايير تحديد .6

 .ى المؤ    للعما ملخص .7

 .النتائج .8

 .الرأي / االستنتاج .9

 .(الحال حس ) للرقابة الخاضعة الهيئة ر و  .10

 .)الحال حس ( التواليات  .11

 .التقرير تاريخ .12

 .التوقيع .13

 ً  المتابعة: -ثانيا

 المتابعة عملية ل سه تُ مناسبا.  ذلك يكون عندما االلتزام عدم حاالت متابعة المدققين على يجب  -

 ومستخدمي للرقابة الخاضعة للهيئة مفيدة راجعة تغجية م التصحيحي وتقد   لإلجراء الفعال التنفيج

 االلتزام عدم حاالت متابعة  لى . وتختلف الحاجة(للرقابة المستقبلي للتخطيط) والمدقق الرقابة تقرير

 تحديدر الجي تم االلتزام وعدم الرقابة موضوع طبيعة با ت ف السابق في التقارير عنها ت عد   أ التي

 ذلك في بما والمحاسبة، المالية للرقابة العليا األجهزة بعض الرقابة. وفي بمهمات الخاالة والظروف

 مهمات وفيقانونا.  ُملِزمه قضائية قرارات أو تقارير  الدار المتابعة تشما المحاسبة، قد محاكم

 .ال حقة للسنة المخاطر تقييم من جزءا  جراءات المتابعة ل شك ِ  تُ  قد بانتظام، تجرى التي الرقابة
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 المراجع:

(، الدار البيضاء، Intosai(، منظمة االنتوساي )2015) 3iورشة مبا رة تطبيق معايير االنتوساي  .1

 المغرب.

 .www.issai.org(، االنتوساي، ISSAi 100( )1989المبا ئ األساسية في الرقابة الحكومية ) .2

 .www.issai.org( )بدون(، االنتوساي، ISSAi 200)المبا ئ االساسية للرقابة المالية  .3

 .www.issai.org( )بدون(، االنتوساي، ISSAi 300)المبا ئ االساسية للرقابة األ اء  .4

 .www.issai.org( )بدون(، االنتوساي، ISSAi 400) االلتزامالمبا ئ االساسية للرقابة  .5
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 (4حالة عملية )

 :الهدف من التمرين

تمكين المشاركين من التعرف على التحديات والحلول المقترحة ل متثال وتطبيق معايير االنتوساي في 

  مرحلة التقرير والمتابعة.

 

 تعليمات:ال

  ؛العما ضمن مجموعات 

  معايير االنتوساي المرفقة بالحالة التحديات والحلول المقترحة من   ل االسترشا  بمتطلبات مناقشة

 العملية.

  ؛على بقي ة المشاركين التحديات والحلول المقترحةا تيار ممث ا عن المجموعة لعرض 

  تتخللها مناقشة جماعية لمقترحاتهاعرض كا مجموعة. 

 

 د 180: الوقت المخصص

   90 المجموعة:ضمن مناقشة ال

   90 :   المقترحة الحلولالتحديات و عرض

 

 المطلوب:

التقرير معايير االنتوساي في مرحلة من االلتزام بتطبيق  الرقابة العليا أجهزةالتحديات التي تواجه اذكر 

 المقترحة بشأنها. والحلول ،والمتابعة

 



اي متطلبات معايير االنتوس

”ةمرحلة التقرير والمتابع“

1



علىالتعرفمنالمشاركونيتمكنسوفالجلسةنهايةفي

رمعاييبتطبيقااللتزاممناألجهزةتواجهالتيالتحديات

رحةالمقتوالحلولوالمتابعة،التقريرمرحلةفياالنتوساي
.بشأنها

2



3



4



3i  Programm

التوصلمتالتياالستنتاجاتإلىيستندتقريرإعدادالمدققينعلىيجب-

:إليها

5

التصديقمهمات-

المباشرةماتهالم-

الرأي-

المتابعة-



6



إبداءًالرأيًحولًالبياناتًالماليةًوإعدادًالتقاريرًعنها-أوالاً

7

اً العناصرًالمطلوبةًفيًتقريرًالمدقق-ثالثا

التعديالتًعلىًالرأيًالواردًفيًتقريرًالمدقق-رابعاا

اً شكلًالرأي-ثانيا

اً تحديدًنوعًالتعديلًعلىًرأيًالمدقق-خامسا

األرقامًالمتقابلةًوالبياناتًالماليةًالمقارنة–المعلوماتًالمقارنة-سادساا

الرقابةًعلىًالبياناتًالماليةًالمعدةًوفقاًألطرًخاصة-سابعاا

لماليةاالبياناتذلكفيبما)المجمعةالماليةالبياناتعلىالرقابة-ثامناا

(بأكملهاللحكومة
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:مضمونًالتقرير-أوالاً

وفي يجب أن يسعى المدققون جاهدين لتقديم تقارير رقابة شاملة ومقنعة

.الوقت المناسب وسهلة القراءة ومتوازنة

9

اً :التوصيات-ثانيا

تسهمأنشأنهامنبناءةتوصياتتقديمإلىيسعواأنالمدققينعلىيجب

إذاابة؛بالرقالمحددةالمشكالتأوالضعفمواطنمعالجةفيكبيرا  إسهاما  

.محاسبةوالالماليةللرقابةاألعلىالجهازتفويضبهوسمحمالئما  ذلككان

اً :التقريرتوزيع-ثالثا

لتفويضوفقا  واسع،نطاقعلىتقاريرهمنشرإلىالمدققونيسعىأنيجب

.والمحاسبةالماليةللرقابةاألعلىالجهاز



اً :المتابعة-رابعا

.اللزومندعالسابقةالرقابةوتوصياتنتائجيتابعواأنالمدققينعلىيجب

الراجعةةالتغذيلتوفيرمناسبةبصورةالمتابعةعنالتقاريرإعدادويجب

ميعجعلىالمترتبةواآلثاراالستنتاجاتجانبإلىالتشريعيةللهيئة

.أمكنإنالمعنية؛التصحيحيةاإلجراءات

10



11



إعدادًالتقارير-أوالاً

12

اً المتابعة-ثانيا
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 3ورشة مبادرة تطبيق معايير االنتوسايi(2015) منظمة االنتوساي ،

(Intosai)الدار البيضاء، المغرب ،.

 المبادئ األساسية في الرقابة الحكومية(ISSAi 100( )1989) ،

.www.issai.orgاالنتوساي، 

 المبادئ االساسية للرقابة المالية(ISSAi 200( )بدون) ،االنتوساي ،

www.issai.org.

 المبادئ االساسية للرقابة األداء(ISSAi 300( )بدون) ،االنتوساي ،

www.issai.org.

 االلتزام المبادئ االساسية للرقابة(ISSAi 400( )بدون) ،االنتوساي ،

www.issai.org.
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أداة التقييم آيكات للمستوى الثالث والرابع من المعايير الدولية 
 لألجهزة العليا للرقابة

 التخطيطمرحلة  – الرقابة المالية 
 



 
 

 1 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 التفويض واإلستراتيجية والرؤية

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

المعيار 

1200 .20 

بالمعايير في تقريره، ما لم يكن قد التزم بمتطلبات جميع يجب أال يشير المدقق إلى أنه التزم 

 .المعايير ذات الصلة بالتدقيق.

 

 

 

من أجل تحقيق األهداف العامة للمدقق، سيستخدم المدقق األهداف المذكورة في المعايير ذات  

العالقة في التخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق، أخذاَ بعين االعتبار العالقات المتبادلة بين 

المعايير، وذلك من أجل: )أ( تحديد ما إذا كانت أية إجراءات للتدقيق ) باإلضافة إلى تلك 

راءات التي تتطلبها المعايير( ضرورية طبقاً لألهداف المنصوص عليها في المعايير، اإلج

 و)ب( تقييم مدى الحصول على ما يكفي من أدلة اإلثبات المناسبة.

  

المعيار 

1200 .21 

المعيار 

1200 .22 

، يتعين على المدقق االلتزام بكل متطلبات المعايير إال في حاالت التدقيق: 23عمال بالفقرة 

 )أ( كانت المعايير كاملة غير متعلقة بالموضوع، أو )ب( المتطلبات ليست ذات عالقة ألنها

 مشروطة والشرط غير متحقق. 

  

 1Qالمبادئ العامة

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

المعيار 

1200 .23 

في ظروف استثنائية، قد يحكم المدقق على أنه من الضروري االبتعاد عن متطلب بعينه في 

لتحقيق هدف هذا المعايير. في مثل هذه الظروف، على المدقق أن يؤدي إجراءات تدقيق بديلة 

المتطلب. وتنشأ حاجة المدقق للخروج عن المتطلب ذي العالقة عندما يتوقع أن يكون خاصاً 

بتنفيذ إجراء معين، يعتقد المدقق أنه لن يكون فعاالً في تحقيق الهدف من هذا المتطلب في ظل 

 الظروف الخاصة بعملية التدقيق.

  

المعيار 

. رقم 1200

 9الفقرة. ف

)المذكرة 

 التطبيقية(

بالنسبة ألعمال التدقيق على جهات القطاع العام والجهات التي تتلقى إعانات حكومية، ال 

تنطبق عادة االعتبارات المحددة ألعمال التدقيق على الجهات األصغر حجما. في تلك 

المواقف، قد تظل جهة القطاع العام لديها مهمات معقدة والحاجة للمساءلة عن استخدام أموال 

فعي الضرائب. ولذلك يأخذ بحذر في االعتبار مدققى القطاع العام مدى عالقة هذه دا

 االعتبارات.

  

المعيار 

14.1200 

يتعين على المدقق أن يلتزم بالمتطلبات األخالقية والتي تشمل تلك المعنية باالستقاللية المتعلقة 

 بمهمات التدقيق على القوائم المالية.
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 2 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعيار 

15.1200 

يقوم المدقق بتخطيط وتنفيذ التدقيق بنزعه الشك المهني مقررا احتمال وجود ظروف سوف 

 تسبب وجود أخطاء جوهرية بالقوائم المالية.

  

المعيار 

16.1200 

   يجب على المدقق ممارسة الحكم المهني في تخطيط وإجراء التدقيق على القوائم المالية.

المعيار 

17.1200 

تأكيد معقول، يتعين على المدقق الحصول على ما يكفى من أدلة من أجل الحصول على 

اإلثبات المناسبة لتقليل مخاطر التدقيق لتصل إلى مستوى منخفض بشكل مقبول ومن ثم تمكنه 

 من أن يتخذ استنتاجات معقولة يستند إليها عند إبداء رأيه.

  

المعيار 

18.1200 

الصلة بعملية التدقيق. ويحكم على المعيار أنه ذو يجب على المدقق أن يلتزم بالمعايير وثيقة 

 صلة بالتدقيق حينما يكون المعيار ساريا وتكون الظروف التي يتناولها المعيار قائمة.

  

المعيار 

19.1200 

يجب على المدقق أن يصل إلى فهم كامل لنص المعيار، ويشمل ذلك تطبيقه والمواد التفسيرية 

 وأن يطبق متطلباته بشكل مالئم.األخرى، كي يستوعب أهدافه 

  

المعيار 

1210 .20 

قائمة وتطلب األمر من المدقق بموجب القانون أو  19إذا لم تكن الظروف المبينة في الفقرة 

مع التدقيق، يتعين على المدقق أن: )أ( يقييم أثر الطبيعة  اللوائح أن يتولى المهمة الرقابية

المضللة للبيانات المالية على تقريره، و)ب( ضم اإلشارات المالئمة لهذا األمر في شروط 

 المهمة الرقابية مع التدقيق.

  

المعيار 

1210 .21 

الصياغة في بعض الحاالت، تنص القوانين أو التشريعات المعنية على اإلطار العام أو 

الخاصة بتقرير المدقق من حيث الشكل أو أن هناك شروط تختلف بشكل كبير عن متطلبات 

المعايير. في هذه الظروف، يقوم المدقق بتقييم: )أ( ما إذا كان من المحتمل أن يُسيء 

المستخدمون فهم التأكيدات التي تم الحصول عليها من مراجعة القوائم المالية، وإذا كان األمر 

ك، )ب( ما إذا كان يمكن عمل توضيح إضافي في تقرير المدقق للتقليل من سوء الفهم كذل

المحتمل. إذا استنتج المدقق أن التفسير اإلضافي في تقريره، ال يقلل من سوء الفهم المحتمل، 

يجب عليه أال يقبل ارتباط التدقيق، ما لم يكن مطالباً بقبول االرتباط بموجب نظام أو الئحة. 

لة ارتباط التدقيق الذي يتم تنفيذه طبقاً لنظام أو الئحة ال تتفق مع المعايير، يجب أال في حا

 يتضمن تقرير المدقق أية إشارة الى أن ارتباط التدقيق تم طبقاً للمعايير.

  

المعيار 

10.1210 

ذا كان كي يتم تحديد ما إذا كانت الشروط المسبقة للتدقيق متحققة، يقوم المدقق: )أ( تحديد ما إ

إطار التقرير المالي المعمول به في إعداد القوائم المالية، مقبوالً، و)ب( بالحصول على 

( إعداد القوائم المالية، طبقاً إلطار التقرير 1موافقة اإلدارة أنها تقر وتدرك مسؤوليتها عن: )
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 3 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

( التدقيق 2لية. و)العرض العادل للقوائم الما -إذا كان مناسباً  -المالي المعمول به، بما في ذلك 

، سوف تقيد الشروط المتفق 11عمال بالفقرة الداخلي التي ترى اإلدارة أنها ضرورية من أجل 

سوف تشمل )أ( الهدف عليها في خطاب المهمة الرقابية أو صيغة كتابية أخرى لالتفاق والتي 

من ونطاق التدقيق على البيانات المالية، )ب( مسؤوليات المدقق، )ج( مسؤوليات اإلدارة، )د( 

تحديد إطار رفع التقارير المالية المطبق على إعداد البيانات المالية، و)هـ( اإلشارة إلى 

قد يكون هناك الصيغة والمحتوى المتوقعين ألي تقارير تصدر من قبل المدقق وبيان أنه 

 ظروف والتي قد يختلف فيها التقرير عن الصيغة والمحتوى المتوقعين.

المعيار 

11.1210 

 

المعيار 

13.1210 

(، 12إذا نص نظام، أو الئحة بتفصيل كاٍف على شروط ارتباط التدقيق المشار إليها في )فقرة 

ما يتعلق بتطبيق هذا النظام، فلن يكون المدقق بحاجة إلى تسجيلها في اتفاق مكتوب، باستثناء 

 ب(. 6أو الالئحة وإقرار وتفهم اإلدارة لمسؤولياتها المنصوص عليها في )فقرة 

  

في عمليات التدقيق المتكررة، يجب على المدقق تقدير ما إذا كانت الظروف تتطلب إعادة  2

 .االرتباط.النظر في شروط االرتباط، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تذكير الجهة بشروط 

  

. 14المعيار 

1210 

   يجب على المدقق عدم قبول التغيير في شروط االرتباط، ما لم توجد مبررات معقولة لذلك.

المعيار 

23.1220 
يتضمن النظام الفعال لمراجعة الجودة عمليات متابعة مصممة بهدف تزويد الجهاز األعلى 

المتعلقة بنظام مراجعة الجودة مناسبة  للرقابة بتأكيد معقول، بأن السياسات واإلجراءات

وكافية وتعمل بفعالية. يجب على المدقق المسؤول عن االرتباط أن يأخذ في الحسبان نتائج 

عملية المتابعة التي يتبناها الجهاز األعلى للرقابة والتي وردت في آخر معلومات توافرت من 

ي تمت اإلشارة إليها، قد أثرت على الجهاز األعلى للرقابة، وما إذا كانت أوجه القصور الت

 ارتباط التدقيق.

  

المعيار 

10.1230 
يتعين على المدقق أن يوثق مناقشات األمور الهامة مع اإلدارة، والمكلفين بالحوكمة، 

 وغيرهم، ويشمل ذلك طبيعة األمور الكبيرة التي تم مناقشتها ومتى ومع من تمت المناقشات.
  

المعيار 

12.1230 

استثنائية، قد يعتبر المدقق أنه من الضروري االبتعاد عن متطلب بعينه في  في ظروف

المعايير، ويقوم المدقق بتوثيق كيف يمكن إلجراءات بدائل التدقيق المنفذة تحقيق هدف هذا 

 المتطلب ومبررات مخالفة المتطلب.
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 4 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعيار 

17.1240 

يقوم المدقق باالستفسار من اإلدارة حول: )أ( تقييم اإلدارة لخطر أن القوائم المالية قد تكون 

محرفة بشكل جوهرى بسبب الغش واالحتيال، وطبيعة ومدى وتكرار هذا التقدير، )ب( 

أسلوب اإلدارة من أجل تحديد والرد على مخاطر الغش واالحتيال في الجهة ويشمل ذلك أية 

ددتها اإلدارة، أو علمت بها، أو فئات المعامالت، أو أرصدة الحسابات، أو مخاطر للغش ح

اإلفصاحات، التي من المحتمل أن يوجد بها خطر غش.، )ج( تواصل اإلدارة، في حال 

وجوده، مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بعملياتها من أجل تحديد والرد على مخاطر 

رة، في حال وجوده، مع موظفين فيما يتعلق بوجهة االحتيال في الجهة، و)د( تواصل اإلدا

 نظرهم حول ممارسات العمل والسلوك األخالقي

  

المعيار 

18.1240 

يتعين على المدقق أن يوجه استفسارات إلى اإلدارة وغيرهم داخل الجهة حسب الضرورة من 

أو محتملة تؤثر أجل تحديد ما إذا كانت لديهم معارف بأية أمور احتيال فعلية أو مشكوك فيها 

 .على الجهة.

  

المعيار 

19.1240 

بالنسبة لتلك الجهات التي لها نشاط للتدقيق الداخلي، سوف يجري المدقق استفسارات حول 

التدقيق الداخلي من أجل تحديد ما إذا كانت لديهم معرفة بأي أمور احتيال فعلية أو مشكوك 

 آرائهم حول مخاطر االحتيال.فيها أو محتملة تؤثر على الجهة، والحصول على 

  

المعيار 

20.1240 

إذا لم يكن كل المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة الجهة، يتعين على المدقق اكتساب فهم 

حول كيفية ممارسة المشتركين في الحوكمة اإلشراف على أمور اإلدارة من أجل تحديد والرد 

ة التي حددتها اإلدارة من أجل تخفيف هذه على مخاطر االحتيال في الجهة والضوابط الداخلي

 المخاطر.

  

المعيار 

21.1240 

مشاركين في إدارة الجهة، يتعين على المدقق أن يوجه  إذا لم يكن كل المكلفين بالحوكمة

استفسارات إلى اإلدارة وغيرهم داخل الوجهة حسب الضرورة من أجل تحديد ما إذا كانت 

لديهم معارف بأية أمور احتيال فعلية أو مشكوك فيها أو محتملة تؤثر على الجهة. هذه 

 سارات اإلدارة.االستفسارات سوف تحرر جزئيا كي تضم إجابات على استف

  

 األهمية النسبية

المعيار 

22.1240 

يقوم المدقق بتقييم العالقات غير المعتادة أو غير المتوقعة التي تم تحديدها أثناء إنجاز 

اإلجراءات التحليلية، ويشمل ذلك تلك المتعلقة بحسابات اإليرادات والتي قد تشير إلى مخاطر 

 خطأ جوهرى بسبب االحتيال.

  

المعيار 

23.1240 

يأخذ المدقق في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى التي حصل عليها تشير إلى مخاطر 

 خطأ جوهرى ناتج عن االحتيال.
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 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعيار 

24.1240 

يقيم المدقق ما إذا كانت المعلومات المتحصل عليها من إجراءات تقييم المخاطر األخرى 

شير إلى تواجد واحد أو أكثر من مؤشرات مخاطر االحتيال. واألنشطة ذات العالقة المنجزة ت

بينما أن عوامل مخاطر االحتيال قد ال تشير بالضرورة وجود احتيال، قد تكون عادة قائمة في 

الظروف التي يحدث فيها احتيال، ولذلك، فإنها قد تشير إلى مخاطر أخطاء جوهرية بسبب 

 االحتيال.

  

المعيار 

25.1240 

، يتعين على المدقق أن يحدد ويقيم مخاطر الخطأ الجوهرى بسبب االحتيال 1315وفقا لمعيار 

على مستوى القوائم المالية، وعند مستوى التأكيد على فئات المعامالت وأرصدة الحسابات 

 واإلفصاحات.

  

 

اختيار المواضيع -التخطيط   

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

المعيار 

26.1240 

بناًء  -عند التعرف على مخاطر أخطاء جوهرية بسبب اإلحتيال وتقديرها، يجب على المدقق 

تقييم أي أنواع اإليرادات ومعامالت  -على افتراض وجود مخاطر احتيال عند إثبات اإليرادات 

المطلوب  التوثيق 42اإليرادات واإلقرارات التي تؤدى إلى وجود هذه المخاطر. وتحدد فقرة 

عندما يخلص المدقق إلى أن هذا االفتراض غير معمول به في ظروف ارتباط التدقيق. وطبقاً 

 لذلك، ال يمثل إثبات اإليرادات مصدر خطر لخطأ جوهري بسبب احتيال

  

يجب على المدقق أن يتعامل مع المخاطر المقدرة لألخطاء الجوهرية بسبب االحتيال على أنها  27.1240

مهمة، وعلى ذلك، )إلى المدى الذي لم يفعله من قبل(، يجب على المدقق أن يحصل على مخاطر 

 فهم ألدوات التدقيق ذات العالقة بالجهة بما في ذلك، أنشطة التدقيق ذات الصلة بهذه المخاطر

  

المعيار 

28.1240 

ر المقدرة ، يجب على المدقق تحديد االستجابات الشاملة لمواجهة المخاط1330طبقاً لمعيار 

 لألخطاء الجوهرية بسبب االحتيال عند مستوى القوائم المالية.

  

المعيار 

29.1240 

عند تحديد االستجابات الشاملة لمواجهة المخاطر المقدرة االخطاء الجوهرية بسبب االحتيال 

عند مستوى قائمة مالية، يجب على المدقق: )أ( تعيين أعضاء فريق العمل واإلشراف عليهم، 

مع مراعاة معرفة مهارات وقدرات األفراد الذين سيُوكل إليهم مسؤوليات ارتباط مهم، وتقدير 

ق لمخاطر أخطاء جوهرية بسبب غش في االرتباط.، )ب( تقييم ما إذا كان اختيار وتطبيق المدق

وخصوصاً تلك المتعلقة بالمقاييس غير الموضوعية  -السياسات المحاسبية من قبل إدارة الجهة 

تشير إلى تقرير مالي مغشوش بسبب تطبيق اإلدارة لممارسة إدارة  -والمعامالت المعقدة 
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 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

ج( مراعاة عنصر عدم القدرة على التنبؤ بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق. األرباح.، و)

أساس عملية التقييم للمشكالت و/ أو المخاطر، بالتركيز على النتائج المكتسبة من خالل تطبيق 

 السياسات العامة.

 

 تصميم عملية الرقابة

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

المعيار 

30.1240 

، يجب على المدقق تصميم وتنفيذ المزيد من إجراءات التدقيق، التي تستجيب 1330وفقا لمعيار 

في طبيعتها وتوقيتها ومداها، للمخاطر المقدرة لألخطاء جوهرية بسبب االحتيال عند مستوى 

 اإلقرار. 

  

المعيار 

31.1240 

رة اإلدارة على التالعب بالقيود تكون اإلدارة في موقع فريد كي تقترف االحتيال بسبب قد

المحاسبية وإعداد بيانات مالية مزيفة من خالل تجاوز أدوات التدقيق التي تظهر أنها تعمل 

بشكل فعال. على الرغم من اختالف مستوى مخاطر تجاوز اإلدارة ألدوات التدقيق من منشأة 

م امكانية توقع الطريقة التي ألخرى، إال أن المخاطر ال تزال قائمة في كافة الجهات. وبسبب عد

يمكن أن يحدث بها مثل هذا التجاوز، فإن خطر األخطاء الجوهرية بسبب االحتيال يعتبر خطر 

 مهم.

  

المعيار 

33.1240 

على المخاطر المحددة لقيام اإلدارة  يتعين على المدقق أن يحدد ما إذا كان، من أجل اإلستجابة

بتخطي إجراءات التدقيق، سيحتاج المدقق أن يجري إجراءات تدقيق أخرى باإلضافة إلى تلك 

المشار إليها تحديدا أعاله )أي عندما يكون هناك مخاطر إضافية متعرف عليها لتجاوزات 

 (.32عليها في الفقرة  اإلدارة،ال تغطيها اإلجراءات المنفذة لتناول المتطلبات المنصوص

  

المعيار 

1240.45 

يجب أن يتضمن توثيق ردود فعل المدقق المخاطر المقدرة لألخطاء الجوهرية، طبقاً 

، ما يلي: )ا( االستجابات الشاملة للمخاطر المقدرة لألخطاء 1330لمتطلبات معيار 

عند مستوى القوائم المالية، وطبيعة، وتوقيت، ومدى إجراءات  الجوهرية بسبب اإلحتيال

التدقيق، وعالقة هذه اإلجراءات بالمخاطر المقدرة لوجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال 

عند مستوى اإلقرار.، و)ب( نتائج إجراءات التدقيق، بما في ذلك، اإلجراءات المصممة 

 لمواجهة مخاطر تجاوز اإلدارة
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 ديوان المحاسبة

المعيار 

1240.46 

يجب على المدقق توثيق االتصاالت بشأن اإلحتيال مع اإلدارة، المكلفين بالحوكمة، والجهات 

 التنظيمية وغيرهم.

  

. 1250المعيار 

12 

، سيكتسب المدقق فهما عاما لما يلي: 1315كجزء من اكتساب فهم للجهة وبيئتها وفقا لمعيار 

الجهة والصناعة أو القطاع الذي تعمل فيه الجهة، )أ( اإلطار القانوني والتنظيمي المطبق على 

 و)ب( كيف تلتزم الجهة بهذا اإلطار.

  

. 1250المعيار 

13 

سيحصل المدقق على أدلة تدقيق كافية ومالئمة تتعلق بااللتزام بأحكام هذه القوانين واللوائح  (أ

واإلفصاحات في المتعارف عليها عامة أن لها أثر مباشر على تحديد الكميات الكبيرة 

 والمراحل األساسية ونقاط التحكم الرئيسية في الرقابة القوائم المالية

  

. 1250المعيار 

14 

سيجري المدقق إجراءات التدقيق التالية كي يساعد على تحديد حاالت عدم االلتزام بالقوانين 

ستفسار من اإلدارة واللوائح األخرى التي قد يكون لها أثر مادي على القوائم المالية: )أ( اال

وحيثما كان األمر مالئما، المكلفين بالحوكمة، من أجل ما إذا كانت الجهة ملتزمة بمثل هذه 

القوانين واللوائح، و)ب( التفتيش على التماثل، في حال وجوده، مع السلطات المانحة للترخيص 

 أو السلطات الرقابية .

  

المعيار 

1260:14 

في حالة الجهات المدرجة، يتعين على المدقق أن يبلغ المكلفين بالحوكمة: )أ( بيان أن فريق 

التدقيق واآلخرين في الجهاز األعلى للرقابة حسب ما هو مالئم، ووقتما كان ذلك منطبقا، شبكة 

يقوم المدقق بالتواصل مع المكلفين بالحوكمة بمسؤوليات المدقق فيما الشركات تلتزم سوف 

علق بالتدقيق على البيانات المالية، ويشمل ذلك: )أ( يكون المدقق مسؤوال عن تشكيل والتعبير يت

عن رأي حول البيانات المالية التي قد أعدت من قبل اإلدارة مع إشراف المكلفين بالحوكمة، 

 و)ب( ال يعفي التدقيق على البيانات المالية اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة من مسؤولياتهم.

 

 

 

المعيار 

1260:15 

   سوف يعلم المدقق المكلفين بالحوكمة بنظرة عامة على النطاق المخطط له وتوقيت التدقيق.

المعيار 

1260:15 

   ينبغي أن يتمتع المراقب بالشفافية فيما يتعلق بالمصادر المستخدمة لتحديد المعايير.

المعيار 

1260:16 

: )أ( آراء المدقق حيال الجوانب الكيفية الكبيرة لممارسات سوف يعلم المدقق المكلفين بالحوكمة

الجهة المحاسبية والتي تشمل السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية واإلفصاحات عن 

البيانات المالية. حيثما كان األمر منطبقا، يتعين على المدقق أن يفسر للمخولين بالحوكمة لماذا 
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 ديوان المحاسبة

همية كبيرة، والتي تكون مقبولة وفقا إلطار رفع التقارير المالية، يعتبر المدقق ممارسة ما ذات أ

والتي ال تكون األنسب لظروف معينة للجهة، )ب( صعوبات كبيرة، في حال وجودها، تواجهه 

 أثناء التدقيق

المعيار 

المعاي1260:1

ير الدولية 

لإلنتوساي 

3100/ 175 

بنظرة عامة على شكل وتوقيت والمحتوى العام المتوقع  سوف يعلم المدقق المكلفين بالحوكمة

 للمكاتبات.

  

المعيار 

1260:19 

سوف يعلم المدقق كتابة المكلفين بالحوكمة بما يتعلق بالنتائج الكبيرة من التدقيق لو كان التواصل 

ر التي الشفهي، في رأي المدقق المهني، غير مالئم. يجب أن تشتمل المكاتبات الكتابية كافة األمو

 طرأت أثناء سير أعمال التدقيق.

  

المعيار 

1260:20 

سوف يعلم المدقق كتابة المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق باستقاللية المدقق حينما يتطلب األمر  (أ

 ..17ذلك بموجب الفقرة 

  

المعيار 

1260:21  

   سوف يعلم المدقق المكلفين بالحوكمة بذلك في الوقت المناسب.

المعيار 

1260:22 

قد كان  سوف يقوم المدقق بتقييم ما إذا كان التواصل المتبادل بين المدقق والمكلفين بالحوكمة

مالئما لهدف التدقيق. إن لم يكن كذلك، يقوم المدقق بتقييم األثر، في حال وجوده، على تقييم 

المدقق لمخاطر الخطأ ذو األهمية النسبية والقدرة على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

 وأن يتخذ القرار المالئم

  

المعيار 

1260:23. 

خالل المعيار أن توصل شفهيا، على المدقق أن يضمها في حينما تكون األمور مطلوبة من 

توثيق التدقيق موضح وقتها وإلى من يجب أن توصل. حينما تكون األمور قد وصلت كتابة، 

 يتعين على المدقق أن يحتفظ بنسخة من المكاتبة كجزء من مستندات التدقيق.

  

المعيار 

1300:11. 

ومدى توجيه واإلشراف على أعضاء فريق التدقيق  يتعين على المدقق لتخطيط لطبيعة وتوقيت

 ومراجعة عملهم.

  

 



 

 

  

أداة التقييم آيكات للمستوى الثالث والرابع من المعايير الدولية 
 لألجهزة العليا للرقابة

 مرحلة التقرير والمتابعة –الرقابة المالية  
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 التفويض واإلستراتيجية والرؤية

الحلول  التحديات المتطلبات المرجع

 المقترحة 

لو كان هناك هدفا في المعيار ال يمكن تحقيقه، يتعين على المدقق أن يقيم ما إذا كان هذا األمر  24. 1200المعيار 

يمنعه من تحقيق األهداف العامة للتدقيق ولذلك عليه وفقا للمعايير، أن يعدل رأي المدقق أو 

المطبقة(. االنسحاب من المهمة الرقابية )حينما يكون اإلنسحاب ممكنا بموجب القانون أو اللوائح 

 .1230إن اإلخفاق في تحقيق هدف ما يمثل أمرا كبيرا يتطلب توثيقه وفقا لمعيار 

 

 

 

يجب على القائم بفحص جودة االرتباط عمل تقييم موضوعي لألحكام المهمة التي قام بها فريق  

هذا االرتباط، واالستنتاجات التي تم التوصل إليها عند صياغة تقرير المدقق. ويجب أن يتضمن 

التقييم ما يلي: )أ( مناقشة األمور المهمة مع المدقق في المهمة، )ب( تدقيق القوائم المالية وتقرير 

المدقق المقترح، )ج( مراجعة مستندات التدقيق المختارة المتعلقة باألحكام الكبيرة لفريق التدقيق 

لتي توصل إليها من أجل التي أجريت واالستنتاجات التي وصلت إليها، و)د( تقييم االستنتاجات ا

 صياغة تقرير المدقق واالعتبارات لما إذا كان تقرير المدقق المقترح مالئم أم ال.

  

 20.1220المعيار 

بالنسبة للتدقيق على القوائم المالية للجهات المدرجة، سوف يقوم مراجع الجودة للمهمة الرقابية،   21.12200المعيار 

بأن يأخذ في االعتبار ما يلي: )أ( تقييم فريق التدقيق الستقاللية الجهاز األعلى للرقابة فيما يتعلق 

باالختالف في الرأي  باإلرتباط، )ب( ما إذا كان قد حدث استشارات مالئمة حول األمور المتعلقة

أو أمور أخرى صعبة أو مثير للجدل، واالستنتاجات الناتجة عن هذه االستشارات، وما إذا كانت 

مستندات التدقيق المختارة للمراجعة تعكس العمل الذي أنجز فيما يتعلق باألحكام الكبيرة ومساندة 

  االستنتاجات التي تم الوصول إليها. 

 

 

 

 1Qالمبادئ العامة

 المتطلبات المرجع
الحلول  التحديات

 المقترحة 

في حالة حدوث اختالفات في الرأي بين أعضاء فريق االرتباط، أو مع أولئك الذين تمت استشاراتهم،  22.1220المعيار 

بين المدقق المسؤول عن االرتباط وفاحص جودة االرتباط، يجب على  -حيثما يكون ذلك ممكناً  -أو 

اتباع سياسات وإجراءات الجهاز األعلى للرقابة للتعامل مع االختالفات في الرأي فريق االرتباط 

 وحلها.

 

 

 

 سوف يوثق مدقق جودة المهمة الرقابية، بالنسبة للمهمة محل التدقيق، أن: )أ( اإلجراءات التي تتطلبها 25.122المعيار 

سياسات الجهاز االعلى للرقابة لفحص جودة االرتباط، قد تم تنفيذها.، )ب(فحص جودة االرتباط قد 
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 2 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

اكتمل في أو قبل تاريخ تقرير المدقق، و)ج( ليس المدقق على علم بأية أمور لم تسوى والتي قد تجبر 

اجات التي توصل إليها المدقق على أن يظن أن األحكام ذات األهمية التي أجراها فريق التدقيق واالستنت

 لم تكن مالئمة

إذا قام المدقق في ظروف استثنائية بإجراءات تدقيق جديدة أو إضافية أو استمد استنتاجات جديدة بعد  13.1230المعيار 

تاريخ تقريره، يتعين على المدقق أن يوثق: )أ( الظروف التي واجهته، )ب( إجراءات التدقيق الجديدة 

أنجزت، وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، واالستنتاجات التي تم الوصول إليها،  أو اإلضافية التي

 وأثرها على تقرير المدقق، و)ج( متى ومن قام بمراجعة التغييرات التي طرأت على أوراق التدقيق.

 

 

 

بجمع ملف التدقيق النهائي  يجمع المدقق وثائق التدقيق في ملف تدقيق وينجز العملية اإلدارية الخاصة 14.1230المعيار 

 في الوقت المناسب بعد تاريخ تقرير المدقق.

  

بعد استكمال عملية تجميع ملف التدقيق النهائي، يجب على المدقق عدم حذف، أو إلغاء أي أوراق  15.1230المعيار 

 للتدقيق من أي نوع، قبل انتهاء المدة المقررة لالحتفاظ بها.

  

حيث يجد المدقق أنه من الالزم تعديل مستندات التدقيق  13الظروف خالف تلك المتوقعة في الفقرة في  16.1230المعيار 

القائمة أو إضافة مستندات تدقيق أخرى بعد تجميع ملف التدقيق النهائي، سوف يقوم المدقق، بغض 

متى ومن قام  النظر عن طبيعة التعديالت أو اإلضافات، توثيق: )أ( األسباب المحددة إلجرائها، و)ب(

 بها وراجعها.

  

لو تعذر الحصول على معلومات كافية حول عدم االلتزام المشتبه فيه، سوف يقيم المدقق أثر انعدام أدلة  20. 1250المعيار 

 التدقيق الكافية والمالئمة على رأي المدقق.

  

نسبية على البيانات المالية، وأن األمر لم يبين لو خلص المدقق إلى أن عدم االلتزام له أثر ذو أهمية  25. 1250المعيار 

، بالتعبير عن رأي متحفظ أو 1705بشكل كافي في البيانات المالية، سوف يقوم المدقق، وفقا لمعيار 

 رأي عكسي على البيانات المالية.

  

لو لم يتمكن المدقق من تحديد ما إذا كان عدم االلتزام قد حدث بسبب قيود فرضت بحكم الظروف  27. 1250المعيار 

 ،1705وليس من اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة، سوف يقيم المدقق أثر ذلك على الرأي وفقا لمعيار 

  

المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتقييم ما إذا  لو منعت اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة 1250.26المعيار 

كان عدم االلتزام قد يكون له أهمية نسبية على البيانات المالية، أو قد يكون حدث، سوف يعبر المدقق 

عن رأي متحفظ أو عدم امكانية إبداء الرأي على البيانات المالية على أساس القيد على نطاق التدقيق 

 .1705يار وفقا لمع

  

لو تعرف المدقق أو يشك في وجود عدم التزام بالقوانين واللوائح، سيحدد المدقق ما إذا كانت هناك  1250.28المعيار 

 مسؤولية لإلبالغ عن ما حدد أو االشتباه في عدم االلتزام إلى طرف خارج الجهة.

 

 

 



 
 

 3 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 1250.29المعيار 

 

 

 

 

  1450.11المعيار 

 

سوف يضم المدقق في مستندات التدقيق عدم االلتزام المحدد أو المشتبه يه بالقوانين واللوائح ونتيجة 

 للمناقشات مع اإلدارة ولو كان األمر منطبقا، المكلفين بالحوكمة واألطراف األخرى خارج الجهة..

  

أو إجماال. أثناء إجراء هذا يحدد المدقق ما إذا كانت األخطاء الغير مصححة ذات أهمية نسبية، منفردة 

التحديد، يأخذ المدقق في االعتبار ما يلي: )أ( حجم وطبيعة األخطاء، سواء كانت تتعلق بصنف معين 

من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات والبيانات المالية ككل والظروف ينبغي على المدقق 

ألثر الذي قد يكون لها، منفردة أو مجمعة، على إبالغ المكلفين بالحوكمة باألخطاء غير المصححة وا

رأي المدقق، ما لم يكن ذلك مخالفا لقانون أو نظام، ويجب أن يتم اإلبالغ عن األخطاء ذات األهمية 

 النسبية غير المصححة بشكل منفرد. وينبغي أن يطلب المدقق تصحيح ذلك.

 

 

 

 

 1450.12المعيار 

 

 1450.8المعيار 

باإلبالغ، في االوقات المناسب، عن كافة األخطاء المجمعة أثناء عملية التدقيق إلى يقوم المدقق 

المستوى المالئم من اإلدارة، ما لم يمنع ذلك قانون أو الئحة، ويطلب المدقق من اإلدارة تصحيح تلك 

 األخطاء.

 

 

 

عنها المدقق، فينبغي عليه الحصول على إذا رفضت اإلدارة تصحيح بعض أو كل األخطاء التي تم أبلغ  1450.9المعيار 

تبرير ألسباب رفض اإلدارة إجراء التصحيحات وينبغي أن يأخذ هذا التبرير بعين االعتبار عندما يقيم 

 ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الخطأ ذي األهمية النسبية.

 

 

 

إذنا بالتواصل مع المستشار القانوني الخارجي للجهة أو إذا: )أ( رفضت اإلدارة أن تعطي المدقق  1501.11المعيار 

االجتماع به، أو رفض هذا األخير أن يستجيب بشكل مالئم لخطاب االستفسار، أو منع من الرد، و)ب( 

كان المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة من خالل أداء إجراءات تدقيق 

 .1705الرأي في تقريره وفقا لمعيار  بديلة، فإن على المدقق تعديل

 

 

 

 

 



 
 

 4 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

إذا خلص المدقق إلى أن األرصدة االفتتاحية تحتوي على خطأ قد يؤثر بشكل كبير على البيانات المالية  1510.11المعيار 

للفترة الحالية، وكان أثر الخطأ لم يأخذ في االعتبار بشكل مالئم أو لم يعرض بشكل مالئم أو يفصح 

على المدقق إبداء رأي متحفظ أو عدم امكانية إبداء رأي، حسب الحالة، وفقا لمعيار عنه، فينبغي 

1705. 

  

إذا خلص المدقق إلى أن: )أ( السياسات المحاسبية للفترة الحالية غير مطبقة بشكل متسق فيما يتعلق  1510.12المعيار 

)ب( التغيير على السياسات المحاسبية  باألرصدة االفتتاحية وفقا إلطار رفع التقارير المالية المطبق، أو

والذي لم يأخذ في االعتبار بشكل مالئم أو لم يعرض بشكل مالئم أو يفصح عنه وفقا إلطار رفع 

التقارير المالية المطبق، فينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ أو عدم امكانية إبداء رأي، حسب 

 1705الحالة، وفقا لمعيار 

 

 

 

 

 

إذا كان رأي المدقق السابق المتعلق بالبيانات المالية للفترة السابقة يشتمل على تعديل على رأي المدقق  1510.13المعيار 

الذي يظل ذو عالقة وذو أهمية نسبية للبيانات المالية للفترة الحالية، سوف يعدل المدقق رأيه على 

 .1710ومعيار  1705البيانات المالية للفترة الحالية وفقا لمعيار 

  

، سوف يقيم المدقق: )أ( ما إذا كانت عالقات 1700أثناء تكوين الرأي بشأن القوائم المالية وفقا لمعيار  1550.25المعيار 

ومعامالت األطراف ذات العالقة المحددة قد أخذت في االعتبار بشكل مالئم وأفصح عنها وفقا إلطار 

( 1عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة: ) ابالغ التقارير المالية المطبق، و)ب( ما إذا كانت آثار

( ينتج عنها 2تمنع القوائم المالية من تحقيق مبدأ العرض العادل )بالنسبة ألطر العرض العادل(، أو )

 أن القوائم المالية تكون مضللة )ألطر االلتزام(.

 

 

 

على األمور أو فقرة المسائل األخرى تشير  سوف يضم المدقق في تقريره الجديد أو المعدلة فقرة تأكيد 1560.16المعيار 

إلى وجود إيضاح مرفق على القوائم المالية يناقش بشكل أكثر توسعا السبب وراء تعديل القوائم المالية 

 الصادرة سابقا والتقرير السابق الذى أصدره المدقق.

 

 

 

ص يستلم القوائم المالية الصادرة سابقا لو لم تتخذ اإلدارة الخطوات الالزمة لضمان اعالم أي شخ 1560.17المعيار 

بالحالة القائمة وعدم تعديل البيانات المالية فى الظروف التى يعتقد المدقق بأنها تحتاج الى تعديل فينبغى 

أن يشعر المدقق االدارة والمكلفين بالحوكمة، بأنه سيحاول منع االعتماد المستقبلي على تقرير المدقق 

 

 

 



 
 

 5 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

ارة أو المكلفين بالحوكمة لهذه الخطوات الالزمة رغم ذلك اإلشعار فينبغى أن وفى حال عدم إتخاذ اإلد

 يتخذ المدقق اإلجراء المناسب لمحاولة منع االعتماد على تقرير المدقق.

سوف يؤدي المدقق إجراءات التدقيق التي صممت للحصول على أدلة إثبات كافية مناسبة بأن كافة  1560.6المعيار 

األحداث التي تحدث بين تاريخ إصدار القوائم المالية وتاريخ إصدار تقرير المدقق التي تتطلب تعديل 

ء إجراءات تدقيق على، أو إفصاح، القوائم المالية قد تم تحديدها. رغم ذلك، ال يتوقع من المدقق أدا

 إضافية فيما يتعلق بالمسائل التى وفرت إجراءات التدقيق المطبقة مسبقا إستنتاجات مرضية حولها.

 

 

 

  



 
 

 6 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

المعيار 

1570.22 

لو لم تكن اإلدارة راغبة في إجراء أو تقديم تقييمها حينما يطلب 

يأخذ المدقق في االعتبار آثار ذلك على منها ذلك المدقق، سوف 

 تقريره.

  

المعيار 

1570.23 

إن لم يكن كل المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة الجهة، يتعين 

حول األحداث أو  على المدقق التواصل مع المكلفين بالحوكمة

الظروف المحددة التي قد تثير الشك في قدرة الجهة على مواصلة 

العمل. سوف يشمل هذا التواصل ما يلي: )أ( ما إذا كانت األحداث 

أو الظروف تشكل شكاً ذو اهمية نسبية، )ب( ما إذا كان استخدام 

افتراض مواصلة العمل مالئما في إعداد وعرض البيانات المالية، 

 كفاية اإلفصاحات المتعلقة في البيانات المالية. و)ج(

  

المعيار 

1570.24 

لو كان هناك تأخير كبير في اعتماد البيانات المالية من طرف 

اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة بعد تاريخ البيانات المالية، سوف 

يستفسر المدقق عن سبب هذا التأخير، لو ظن المدقق أن التأخير 

بأحداث أو ظروف تتعلق بتقييم استمرار العمل، قد يكون مرتبط 

سوف يؤدي المدقق إجراءات تدقيق إضافية الزمة، حسب ما هو 

، باإلضافة إلى أن يأخذ في االعتبار األثر على 16مبين الفقرة 

استنتاج المدقق المتعلقة بوجود شك ذي أهمية نسبية، حسب ما 

 .17هو موصوف في الفقرة 

  

المعيار 

1580.20 

سوف يتضمن تقرير المدقق عدم امكانية إبداء رأي حول 

لو: )أ( خلص المدقق إلى  1705البيانات المالية وفقا لمعيار 

وجود شك كافي حول نزاهة اإلدارة بشكل يجعل من البيانات 

ليست جديرة بالثقة، أو  11و 10الكتابية المطلوبة وفقا للفقرات 

 10المطلوبة وفقا للفقرات  )ب( ال توفر اإلدارة البيانات الكتابية

. األخطاء التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق يقترب من 11و

 .1320األهمية النسبية المحددة وفقا لمعيار 
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 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 تصميم عملية الرقابة

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

المعيار 

1620.14 

مدقق سوف لن يشير المدقق لعمل خبير التدقيق في تقرير 

يحتوي على رأي غير معدل إال حينما ينص على ذلك القانون 

أو اللوائح. لو كانت هذه اإلشارة منصوص عليها في القانون أو 

اللوائح، يتعين على المدقق أن يشير في تقريره إلى أن اإلشارة 

 ال تقلل من مسؤولية المدقق عن الرأي.

  

المعيار 

1620.15 

ر تدقيق في تقرير المدقق بسبب لو أشار المدقق إلى عمل خبي

أن هذه اإلشارة ذات عالقة بفهم لتعديل على رأي المدقق، 

سوف يشير المدقق في تقرير المدقق أن هذه اإلشارة ال تقلل من 

 مسؤولية المدقق عن ذلك الرأي.

  

ا المعيار 

1700 . 

ينبغي ان يكون المدقق رأيا حول ما إذا كانت القوائم المالية قد 

من كافة النواحي الهامة، وفقا إلطار رفع التقارير أعدت، 

 المالية المعمول به.

  

. 1700المعيار 

12 

سوف يقيم المدقق ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت، من 

كافة النواحي الهامة، وفقا لمتطلبات إطار رفع التقارير 

المالية المعمول به. وينبغي ان يتضمن هذا التقييم اعتبار 

الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية للجهة بما في ذلك 

المؤشرات على وجود تحيز محتمل في االحكام التي 

 تصدرها االدارة.

  

  



 

 

  

أداة التقييم آيكات للمستوى الثالث والرابع من المعايير الدولية 
 لألجهزة العليا للرقابة

 مرحلة التنفيذ –الرقابة المالية  



 
 

 1 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 التفويض واإلستراتيجية والرؤية

الحلول  التحديات المتطلبات المرجع

 المقترحة 

قبل تاريخ تقريره، من خالل مراجعة وثائق التدقيق  يتعين على المدقق في المهمة في تاريخ أو 17.1220المعيار 

والمناقشة مع فريق التدقيق، أن يكون راضيا أنه قد تم الحصول على أدلة تدقيق مالئمة وكافية كي 

 تساند االستنتاجات التي تم الوصول إليها وكي يصدر تقرير المدقق.

  

التدقيق الذي يتولى استشارات مالئمة يتعين على المدقق في المهمة: )أ( تولي مسؤولية فريق  

تتعلق بأمور صعبة، )ب( ألن يكون راضيا أن أفراد فريق التدقيق قد تولوا استشارات مالئمة أثناء 

سير المهمة الرقابية، سواء داخل فريق التدقيق وبين فريق التدقيق وغيرهم على المستوى المالئم 

يكون راضيا عن طبيعة ونطاق واستنتاجات  داخل أو خارج الجهاز األعلى للرقابة، )ج( أن

الناتجة عن مثل هذه االستشارات وانه تم االتفاق مع الطرف الذي تمت استشارته، و)د( تحديد أن 

 االستنتاجات ناتجة عن هذه االستشارات قد تم تطبيقها.

  

 18.1220المعيار 

إذا وجد المدقق معلومات تكون غير متسقة مع االستنتاج النهائي للمدقق المتعلق بأمر كبير، يجب   11.1230المعيار 

  عليه توثيق الكيفية، التي يتم بها التعامل مع عدم االتساق. 
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 1Qالعامةالمبادئ 

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

. 1200المعيار 

23 

يقيم المدقق ما إذا كانت اإلجراءات التحليلية التي أنجزت عند القرب من نهاية التدقيق، 

أثناء تكوين استنتاج كلي يتعلق بما إذا كانت القوائم المالية متسقة وفهم المدقق للجهة، 

 جوهري بسبب احتيال، لم يتم االنتباه لها قبل ذلك.تشير إلى خطر خطأ 

  

المعيار 

35.1240 

عندما يتعرف المدقق على وجود أخطاء، يجب عليه تحديد ما إذا كان هذا الخطأ يمثل 

مؤشراً على وجود خطأ، وإذا وجد هذ المؤشر، يجب على المدقق تقييم انعكاسات هذا 

امكانية االعتماد على إفادات  –خاص  الخطأ على الجوانب األخرى للتدقيق، بشكل

 اإلدارة، مدركاً أن الغش أو االحتيال ليس حادثاً منفصالً.

  

المعيار 

36.1240 

وكان لديه من  -سواء كان جوهرياً، أو غير جوهري  -إذا تعرف المدقق على خطأ 

األسباب التي تجعله يعتقد بأن هذا الخطأ نتيجة، أو يمكن أن يكون نتيجة لغش، وأن 

اإلدارة ) تحديدا اإلدارة العليا( متورطة في هذا الخطأ، يجب عليه إعادة النظر في تقدير 

بسبب االحتيال، وأثرها على طبيعة وتوقيت ومدى مخاطر األخطأء الجوهرية 

أن  -أيضاً  -إجراءات التدقيق، كرد فعل للمخاطر التي تم تقديرها. يجب على المدقق 

يأخذ في الحسبان، ما إذا كانت الظروف، أو الحاالت، تشير إلى تواطؤ محتمل بين 

امكانية االعتماد على الموظفين، أو اإلدارة، أو أطراف ثالثة عند إعادة النظر في مدى 

 األدلة التي تم الحصول عليها سابقاً.

  

المعيار 

37.1240 

عندما يتأكد المدقق أن، أو لم يتمكن من استنتاج ما إذا، القوائم المالية تعرضت لخطأ 

 جوهرى نتيجة لالحتيال يتعين عليه أن يقيم آثار ذلك على التدقيق.

  

المعيار 

1240.39 

سوف يحصل المدقق على إفادات كتابية من اإلدارة وحيثما ينطبق، المكلفين بالحوكمة 

أن: )أ( تعترف بمسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ، والمحافظة علي مراجعة داخلية لمنع 

واكتشاف االحتيال. )ب(أفصحت للمدقق عن نتائج تقديرها لمخاطر أن تكون القوائم 

اً نتيجة لإلحتيال، )ج( أنهم أفصحوا للمدقق عن علمهم المالية قد ُحرفت تحريفاً جوهري

( 2( اإلدارة، )1باالحتيال أو االشتباه في االحتيال الذي يؤثر على الجهة من قبل: )

( أخرى حيث يكون االحتيال 3الموظفين الذين لهم أدوار كبيرة في التدقيق الداخلي، أو )

صحوا للمدقق عن علمهم بأية ادعاءات له أثر كبير على القوائم المالية، و)د( أنهم أف

باالحتيال، أو االشتباه في احتيال، يؤثر على القوائم المالية للجهة من الموظفين أو 

 المحللين أو الجهات الرقابية أو غيرهم.
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المعيار 

1240.40 

لو قام المدقق بتحديد وجود احتيال أو حصل على معلومات تشير إلى احتمال وجود 

يوصل المدقق هذه األمور على الفور إلى المستوى المناسب من اإلدارة احتيال، سوف 

من أجل إعالم ذوي المسؤولية األساسية من أجل منع والكشف عن االحتيال عن األمور 

 المتعلقة بمسؤولياتهم.

  

المعيار 

1240.41 

مشاركين في إدارة الجهة، لو حدد المدقق أو اشتبه  إذا لم يكن جميع المكلفين بالحوكمة

في وجود احتيال يتضمن: )أ( اإلدارة، )ب( الموظفين الذين لهم أدوار كبيرة في التدقيق 

( أخرى حيث يكون االحتيال له أثر كبير على القوائم المالية، سوف 3الداخلي، أو )

قت المناسب. لو اشتبه المدقق يوصل المدقق هذه األمور إلى المكلفين بالحوكمة في الو

في احتيال يتضمن اإلدارة، سوف يتعين على المدقق أن يوصل هذه الشكوك إلى 

المكلفين بالحوكمة ومناقشة معهم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق الالزمة 

 إلكمال التدقيق.

  

المعيار 

1240.42 

بأية أمور أخرى تتعلق باالحتيال والتي تكون، في  سوف يعلم المدقق المكلفين بالحوكمة

 رأي المدقق، متعلقة بمسؤولياتهم

  

المعيار 

1240.43 

لو تعرف المدقق أو شك في وجود احتيال، سيحدد ما إذا كانت هناك مسؤولية لإلبالغ 

عن الحادث أو االشتباه إلى طرف خارج الجهة. رغم أن الواجب المهني للمدقق هو 

سرية معلومات العميل قد يحجم هذا اإلبالغ، إال أن الواجب القانون للمدقق  الحفاظ على

 قد يتخطى واجب السرية في بعض الحاالت.

  

المعيار 

1240.47 

عندما يتوصل المدقق إلى أن االفتراض المسبق بوجود خطر أخطاء جوهرية بسبب 

االرتباط، يجب على احتيال يتعلق بإثبات اإليرادات غير معمول به في ظل ظروف 

 المدقق توثيق أسباب ذلك االستنتاج.

  

. 1250المعيار 

15 

أن يظل متنبهاً الحتمال أن إجراءات التدقيق  -خالل التدقيق  -يجب على المدقق 

 األخرى المطبقة، قد تظهر له حاالت من عدم االلتزام.

  

. 1250المعيار 

16 

 

 

سوف يطلب المدقق من اإلدارة ولو كان األمر منطبقا، المكلفين بالحوكمة توفير بيانات 

كتابية أن كافة الحاالت المعروفة لعدم االلتزام أو االشتباه في عدم االلتزام بالقوانين 

واللوائح التي يجب أن تؤخذ أثرها في االعتبار أثناء إعداد البيانات المالية قد أفصح 

 دقق.عنها للم
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. 1250المعيار 

18  

 

 

. 1250المعيار 

19 

لو علم المدقق معلومات تتعلق بحالة عدم التزام أو اشتباه في عدم التزام بالقوانين 

واللوائح، سيكتسب المدقق: )أ( فهما لطبيعة العمل والظروف التي حدث فيها، و)ب( 

 معلومات أخرى لتقييم األثر المحتمل على القوائم المالية.

  

لو شك المدقق في احتمال وجود عدم التزام، سوف يناقش األمر مع اإلدارة وحيثما 

ينطبق، مع المكلفين بالحوكمة. لو كانت اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة لم تقدم معلومات 

كافية تساند أن الجهة تلتزم بالقوانين واللوائح وفي رأي المدقق، أثر عدم االلتزام 

بيرا على البيانات المالية، سوف ينظر المدقق في الحاجة المشكوك فيه قد يكون ك

 للحصول على استشارة قانونية.

  

المعيار 

1250.21 

سوف يقيم المدقق تبعات عدم االلتزام فيما يتعلق بالجوانب األخرى للتدقيق، ويشمل ذلك 

 تقييم مخاطر التدقيق واتخاذ قرار مالئم.

  

المعيار 

1250.22 
إن لم يكن المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة الجهة، وبالتالي مدركين لألمور 

المتعلقة بعدم االلتزام المحدد أو المشتبه فيه الذي تم توصيله بالفعل إلى المدقق، 

سيتواصل المدقق مع المكلفين بالحوكمة بشأن األمور المتعلقة بعدم االلتزام بالقوانين 

 ا المدقق أثناء التدقيق.واللوائح التي يعلم به

  

المعيار 

1250.23 
مقصود وذي اهمية نسبية،  22لو المدقق يعتقد أن عدم االلتزام المشار إليه في الفقرة 

 سوف يقوم المدقق بالتواصل مع المكلفين بالحوكمة بأسرع ما يمكن.
  

المعيار 

1250.24 

مشاركين في عدم االلتزام، سوف يقوم  لو شك المدقق أن اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة

المدقق بتوصيل األمر إلى المستوى األعلى التالي من السلطة في الجهة، لو كان 

موجودا، مثل لجنة تدقيق أو مجلس إشرافي. حينما ال توجد سلطة أعلى، أو لو ظن 

لوب المدقق أن التواصل قد ال يتم أخذه بمحمل الجد أو في حال كونه غير واثق من المط

 أن يتواصل معه، سوف يفكر المدقق جديا في الحاجة للحصول على استشارة قانونية.

  

المعيار 

1265:10 

كما سيتواصل المدقق أيضا مع اإلدارة على المستوى المالئم وفي الوقت المناسب: )أ( 

كتابة، بأوجه القصور الكبيرة في الضوابط الداخلية التي تواصل بشأنها المدقق أو ينوي 

التواصل مع المكلفين بالحوكمة إال إن كان األمر غير مالئم للتواصل المباشر مع 

و)ب( أوجه القصور األخرى في الضوابط الداخلية أثناء اإلدارة في ظل الظروف، 
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التدقيق التي تم توصيلها إلى اإلدارة من أطراف أخرى والتي، في راي المدقق تكون 

 ذات أهمية.

المعيار 

1265:11 

سوف يضم المدقق في المكاتبات أوجه القصور الكبيرة في التدقيق الداخلي: )أ( وصف 

ألوجه القصور وتفسير أثرها المحتمل، و)ب( معلومات كافية لتمكين المكلفين بالحوكمة 

واإلدارة من أجل استيعاب سياق التواصل. على وجه التحديد، سوف يشرح المدقق أن: 

( ضم 2ن يعبر المدقق عن رأي يتعلق بالبيانات المالية، ))أ( الهدف من التدقيق كان أ

التدقيق اعتبارات للتدقيق الداخلية المتعلقة بإعداد البيانات المالية من أجل تصميم 

إجراءات تدقيق تكون مالئمة في ظل الظروف، ولكن ليس لهدف التعبير عن رأي حول 

لتقارير بشأنها محدودة بأوجه ( األمور التي يتم رفع ا3فعالية التدقيق الداخلي، و)

القصور التي استخلص المدقق أنها ذات أهمية كافية من أجل أن يتم رفع تقرير بشأنها 

 إلى المكلفين بالحوكمة.

  

المعيار 

1265:7 

سوف يحدد المدقق ما إذا كان، على أساس عمل التدقيق الذي أنجز، قد حدد المدقق 

 الضوابط الداخلية.واحد أو أكثر من أوجه القصور في 

  

المعيار 

1265:8 

لو حدد المدقق واحد أو أكثر من أوجه القصور في الضوابط الداخلية، سوف يحدد 

المدقق، على أساس عمل التدقيق الذي أنجز، ما إذا كان فرديا أو بالتضامن، تشكل أوجه 

 قصور كبيرة.

  

المعيار 

1265:9 

سوف يتواصل المدقق كتابة حول أوجه القصور الكبيرة في الضوابط الداخلية المحددة 

 أثناء التدقيق إلى المكلفين بالحوكمة في الوقت المناسب.

  

 األهمية النسبية

المعيار 

1330:25 

استنادا إلى إجراءات التدقيق التي تمت وأدلة التدقيق المتحصل عليها، سوف يقيم المدقق 

االستنتاج حول التدقيق ما إذا كانت التقييمات للمخاطر ذات األهمية النسبية عند قبل 

 مستوى التثبت تظل مالئمة.

  

المعيار 

1330:27 

لو لم يحصل المدقق على أدلة تدقيق كافية ومالئمة تتعلق بتأكيد بيان مالي ذي أهمية 

كان المدقق غير  نسبية، سوف يحاول المدقق أن يحصل على أدلة تدقيق إضافية. لو

قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة، سوف يعبر المدقق عن رأي متحفظ 

 أو عدم امكانية إبداء رأي في البيانات المالية.
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المعيار 

1330:28 

يتعين على المدقق أن يضم في مستندات التدقيق: )أ( الردود اإلجمالية على الخطأ ذي 

عن االحتيال على مستوى البيانات المالية وطبيعة وتوقيت ومدى  األهمية النسبية الناتج

إجراءات التدقيق اإلضافية التي تمت، )ب( الربط بين هذه اإلجراءات مع المخاطر 

المقيمة عند مستوى التيقن، و)ج( نتائج إجراءات التدقيق والتي تشمل االستنتاجات حيث 

 تكون غير واضحة.

  

المعيار 

1450.13 

يقوم المدقق أيضا بإبالغ المكلفين بالحوكمة بأثر األخطاء الغير مصححة المتعلقة 

بفترات سابقة على أصناف المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات ذات الصلة 

 والبيانات المالية ككل.

  

اختيار المواضيع -التخطيط   

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

المعيار 

1450.14 

يطلب المدقق إقرارا خطيا من اإلدارة، وكلما كان ذلك مالئما، من 

المكلفين بالحوكمة بشأن ما إذا كانوا يظنون أن أثر األخطاء الغير 

مصححة، منفردة أو مجتمعة، غير ذي أهمية، على البيانات المالية 

 ككل. ويتم تضمين ملخص بهذه البنود أو إرفاقه باإلقرار الخطي.

  

معيار ال

1450.15 

ينبغي أن يضمن المدقق في مستندات التدقيق ما يلي: )أ( القيمة التي 

تعتبر األخطاء غير مهمة بشكل واضح، إذا كانت أقل منها، )ب( 

كافة األخطاء التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق وما إذا تم 

تصحيحها و)ج( استنتاج المدقق حول ما إذا كانت األخطاء الغير 

مصححة ذات أهمية نسبية، منفردة أو مجتمعة، وأساس هذا 

 االستنتاج.

  

المعيار 

1450.5 

يقوم المدقق بتجميع األخطاء المحددة أثناء عملية التدقيق، عدا تلك 

 األخطاء غير المهمة بشكل واضح.

  

المعيار 

1450.6 

يحدد المدقق ما إذا كانت استراتيجية التدقيق العامة وخطة التدقيق 

بحاجة إلى المراجعة في حال: )أ( كانت طبيعة األخطاء المحددة 

وظروف حدوثها تشير إلى احتمالية وجود أخطاء أخرى والتي، 

إن تم تجميعها مع األخطاء المجمعة خالل عملية التدقيق، يمكن أن 

تصبح ذات أهمية نسبية، أو )ب( مجموع األخطاء التي تم 
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من األهمية النسبية المحددة  تجميعها خالل عملية التدقيق يقترب

 .1320وفقا لمعيار 

 

 تصميم عملية الرقابة

 الحلول المقترحة  حالة االلتزام المتطلبات المرجع

المعيار 

1450.7 

إذا قامت اإلدارة، بناء على طلب المدقق، بفحص صنف معين من المعامالت 

وصححت الخطأ الذي تم اكتشافه، فيتعين  أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات

على المدقق القيام بإجراءات رقابية إضافية لتحديد ما إذا كانت هناك أخطاء ال 

 تزال قائمة.

  

المعيار 

1500.11 

إذا: )أ( كانت أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من مصدر واحد غير متفقة 

يساور المدقق شكوك مع تلك المتحصل عليها من مصادر أخرى، أو )ب( 

حول مدى مصداقية المعلومات التي سوف تستخدم كأدلة تدقيق، فإن على 

المدقق أن يحدد ما هي التعديالت أو اإلضافات على إجراءات التدقيق التي 

تكون الزمة لحل األمر، وأن يأخذ في االعتبار أثر األمر، في حال وجوده، 

 على العناصر األخرى للتدقيق.

 

 

 

 

 

المعيار 

1501.12 

على المدقق أن يطلب من اإلدارة، وإذا كان األمر مناسبا، من المكلفين 

بالحوكمة، تقديم إقرارات كتابية بأن كافة الحاالت المعروفة الفعلية والمحتملة 

للتقاضي والدعاوى والتي يجب اعتبارها عند إعداد البيانات المالية قد تم 

العتبار وأفصح عنها وفقا إلطار رفع اإلفصاح عنها للمدقق وأخذت في ا

 التقارير المالية المطبق.

  

المعيار 

1501.4 

إذا كان المخزون ذو أهمية نسبية بالبيانات المالية، سوف يتعين على 

المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة تتعلق بوجود وحالة 

ذلك غير المخزون من خالل: )أ( حضور الجرد الفعلي، إال إذا كان 

( تقييم تعليمات اإلدارة وإجراءاتها من أجل 1ممكن، من أجل ما يلي: )

( مالحظة أداء إجراءات الجرد 2تسجيل ومراقبة نتائج الجرد الفعلي، )

  



 
 

 8 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

( إجراء جرد اختباري، 4( فحص المخزون، و)3التي تقوم بها اإلدارة، )

ذا كانت و)ب( أداء إجراءات تدقيق سجالت الجرد النهائي لتحديد ما إ

 تبين بدقة نتائج الجرد.

المعيار 

1501.5 

إذا كان الجرد الفعلي في تاريخ مخالف لتاريخ البيانات المالية، يتعين على 

، أداء إجراءات 4المدقق، باإلضافة إلى اإلجراءات التي تنص عليها الفقرة 

تدقيق كي يحصل على أدلة تدقيق حول ما إذا كانت التغييرات على المخزون 

 بين تاريخ الجرد وتاريخ البيانات المالية قد سجلت بشكل مالئم.

  

المعيار 

1501.6 

إذا كان المدقق غير قادر على حضور الجرد الفعلي بسبب ظروف لم تكن 

متوقعة، فإن عليه إجراء أو مالحظة بعض عمليات الجرد الفعلي في تاريخ 

 التاريخين.بديل، وأداء إجراءات التدقيق على المعامالت بين 

  

المعيار 

1501.7 

إذا كان حضور الجرد غير ممكن، فإن على المدقق أداء إجراءات تدقيق بديلة 

للحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة تتعلق بوجود وحالة المخزون. وإذا لم 

يكن من الممكن إجراء ذلك، فإن على المدقق تعديل رأيه في التقرير حسب 

 .1705المعيار 

  

المعيار 

1501.8 

إذا كانت المخزون تحت وصاية وسيطرة طرف آخر ذو أهمية نسبية في 

البيانات المالية، فإن على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

تتعلق بوجود وحالة هذا المخزون من خالل أداء واحد أو أكثر مما يلي: )أ( 

وحالة المخزون المحتفظ بها طلب تأكيد من الطرف اآلخر فيما يتعلق بكميات 

نيابة عن الجهة. )ب( إجراء تفتيش أو إجراءات رقابية أخرى مالئمة حسب 

 الظروف.

  

المعيار 

1505.10 

إذا حدد المدقق عوامل تثير شكوكا في مصداقية الرد على طلب تأكيد، يتعين 

 عليه أن يحصل على أدلة تدقيق إضافية كي يتوصل لحل بشأن هذه الشكوك.

  

المعيار 

1505.12 

في حالة عدم الرد، يقوم المدقق بأداء إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة 

 تدقيق موثوقة وذات عالقة.

  

المعيار 

1505.13 

إذا قرر المدقق أن الرد على طلب تأكيد إيجابي ضروري للحصول على أدلة 

دلة تدقيق يتطلبها تدقيق كافية ومالئمة، ألن إجراءات التدقيق البديلة لن توفر أ

المدقق. إذا لم يحصل المدقق على هذا التأكيد، فعليه أن يحدد آثار ذلك على 

 .1705رأيه وفقا لمعيار 

  



 
 

 9 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعيار 

1505.14 

يجب على المدقق التحقق من االستثناءات كي يحدد ما إذا كانت تشير إلى 

 خطأ أم ال.

  

المعيار 

1505.15 

تدقيق أقل إقناعا من التأكيدات اإليجابية، وعليه، توفر التأكيدات العكسية أدلة 

ال يستخدم المدقق طلبات التأكيد العكسية كإجراء رقابي جوهري ووحيد 

لتناول مخاطر البيانات المالية ذات األهمية النسبية ما لم تكن كافة األمور 

 التالية موجودة: )أ( قام المدقق بتقييم مخاطر الخطأ ذي األهمية النسبية على

أنها منخفضة وحصل على أدلة تدقيق كافية ومالئمة تتعلق بالفعالية التشغيلية 

ألنظمة التدقيق، )ب( أن تتألف مجموعة البنود الخاضعة إلجراءات التأكيد 

العكسية من كم كبير من الشروط والمعامالت وأرصدة الحسابات الصغيرة 

ء منخفض جدا، والمتجانسة، )ج( أن يكون من المتوقع وجود معدل استثنا

و)د( عدم علم المدقق بالظروف أو الشروط التي قد تؤدي إلى رفض مستقبلي 

 طلبات التأكيد )أو المصادقة( العكسية لهذه الطلبات.

  

المعيار 

1505.16 

يقوم المدقق بتقييم ما إذا كانت نتائج إجراءات التأكيد الخارجي توفر أدلة تدقيق 

كان من الضروري الحصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات عالقة، أو ما إذا 

 إضافية.

  

المعيار 

1505.7 

عند استخدام إجراءات التأكيد الخارجي، يتابع المدقق التدقيق على طلبات التأكيد 

الخارجية، ويشمل ذلك: )أ( تحديد المعلومات التي سيتم تأكيدها أو طلبها، )ب( 

لتأكيد، ويشمل ذلك تحديد أن اختيار طرف التأكيد المالئم )ج( تصميم طلبات ا

الطلبات موجهة بشكل مالئم وتحتوي على معلومات اإلرجاع الالزمة لتوجيه 

الرد مباشرة للمدقق، و)د( إرسال الطلبات، ويشمل ذلك متابعة الطلبات، كلما 

 كان ذلك ممكنا، إلى الطرف مقدم التأكيد.

  

المعيار 

1505.8  

طلب تأكيد، فعلى المدقق: )أ( االستفسار إذا رفضت اإلدارة السماح بإرسال 

عن أسباب رفض اإلدارة، والبحث عن أدلة تدقيق حول صحة ومعقولية هذه 

األسباب، )ب( تقييم آثار رفض اإلدارة على تقييم المدقق لمخاطر األخطاء 

ذات األهمية النسبية، ذات العالقة، بما في ذلك مخاطر االحتيال، وعلى طبيعة 

راءات التدقيق األخرى، و)ج( إنجاز إجراءات تدقيق بديلة وتوقيت ومدى إج

 مصممة للحصول على ادلة تدقيق موثوقة وذات عالقة.
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 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعيار 

1505.9 

إذا خلص المدقق إلى أن رفض اإلدارة السماح للمدقق أن يرسل طلب تأكيد 

غير معقول، أو كان المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق موثوقة 

وذات عالقة عن طريق أداء إجراءات تدقيق بديلة، فعليه إبالغ المكلفين 

ذلك على  . كما يجب عليه أيضا أن يحدد آثار1260بالحوكمة وفقا لمعيار 

 .1705التدقيق وعلى رأيه وفقا لمعيار 

  

المعيار 

1510.10. 

إذا كان المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة تتعلق 

باألرصدة االفتتاحية، فينبغي عليه إبداء رأي متحفظ أو عدم امكانية إبداء رأي 

 .1705حول البيانات المالية، حسب الحالة، وفقا لمعيار 

  

المعيار 

1510.6. 

ينبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول ما إذا كانت 

األرصدة االفتتاحية تحتوي على خطأ يؤثر بشكل ذي أهمية نسبية على 

البيانات المالية للفترة الحالية من خالل: )أ( تحديد ما إذا كانت األرصدة 

لت بشكل صحيح إلى الفترة الحالية أو كلما كان الختامية للفترة السابقة قد رح

ذلك مالئما، قد أعيدت معالجتها، )ب( تحديد ما إذا كانت األرصدة االفتتاحية 

تعكس تطبيق السياسات المحاسبية المالئمة، و)ج( إجراء واحد أو أكثر من ما 

( إذا كانت البيانات المالية للعام الماضي قد دققت، مراجعة أوراق 1يلي: )

( تقييم 2عمل المدقق السابق للحصول على أدلة تتعلق باألرصدة االفتتاحية، )

ما إذا كانت إجراءات التدقيق المنجزة في الفترة الحالية توفر ادلة ذات عالقة 

( القيام بإجراءات تدقيق محددة للحصول على أدلة 3باألرصدة االفتتاحية، أو )

 تتعلق باألرصدة االفتتاحية.
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ذات العالقة في التخطيط وتنفيذ 
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المعايير، وذلك من أجل: )أ( 

تحديد ما إذا كانت أية إجراءات 

للتدقيق ) باإلضافة إلى تلك 

راءات التي تتطلبها اإلج

المعايير( ضرورية طبقاً 

لألهداف المنصوص عليها في 

المعايير، و)ب( تقييم مدى 

الحصول على ما يكفي من أدلة 

 اإلثبات المناسبة. 

المعيار 

1200 .

21 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

 1200المعيار 

مرجع: الفقرة 

، 69أ-67أ

 71، أ70أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي 

 

وفقا لدليل 

التدقيق العام 

*  73ص 

تقييم نتائج 

اختبار 

  التفاصيل  

 

، يتعين على 23عمال بالفقرة 

المدقق االلتزام بكل متطلبات 

المعايير إال في حاالت التدقيق: 

ير كاملة غير )أ( كانت المعاي

متعلقة بالموضوع، أو )ب( 

المتطلبات ليست ذات عالقة 

ألنها مشروطة والشرط غير 

 متحقق. 

المعيار 

1200 .

22 

الشروع  م ر-م م  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

 1200المعيار 

مرجع: الفقرة 

 73أ-72أ

سياسة 
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في ظروف استثنائية، قد يحكم 

المدقق على أنه من الضروري 

االبتعاد عن متطلب بعينه في 

المعايير. في مثل هذه الظروف، 

على المدقق أن يؤدي إجراءات 

تدقيق بديلة لتحقيق هدف هذا 

المتطلب.وتنشأ حاجة المدقق 

للخروج عن المتطلب ذي 

توقع أن يكون العالقة،عندما ي

خاصاً بتنفيذ إجراء معين، يعتقد 

المدقق أنه لن يكون فعاالً في 

تحقيق الهدف من هذا المتطلب 

في ظل الظروف الخاصة 

 بعملية التدقيق. 

المعيار 

1200 .

23 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

 1200المعيار 

مرجع: الفقرة 

 74أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي 

 76صفحه 

  450فقره 

 

لو كان هناك هدفا في المعيار ال 

يمكن تحقيقه، يتعين على المدقق 

أن يقيم ما إذا كان هذا األمر 

يمنعه من تحقيق األهداف العامة 

للتدقيق ولذلك عليه وفقا 

للمعايير، أن يعدل رأي المدقق 

أو االنسحاب من المهمة الرقابية 

)حينما يكون اإلنسحاب ممكنا 

بموجب القانون أو اللوائح 

المطبقة(. إن اإلخفاق في تحقيق 

هدف ما يمثل أمرا كبيرا يتطلب 

 .1230توثيقه وفقا لمعيار 

المعيار 

1200 .

24 

رفع  م ر 15ف.

 التقارير

 1200المعيار 

مرجع: الفقرة 

 76أ-75أ

تقرير 

 التدقيق

 مستوفي 

وفقا لدليل 

أخالقيات 

المهنة ص 

 -6فقرة  13

 المصداقية

  

بالنسبة ألعمال التدقيق على 

جهات القطاع العام والجهات 

التي تتلقى إعانات حكومية، ال 

تنطبق عادة االعتبارات المحددة 

ألعمال التدقيق على الجهات 

األصغر حجما. في تلك 

المواقف، قد تظل جهة القطاع 

العام لديها مهمات معقدة 

والحاجة للمساءلة عن استخدام 

. ولذلك أموال دافعي الضرائب

يأخذ بحذر في االعتبار مدققى 

القطاع العام مدى عالقة هذه 

 االعتبارات. 

المعيار 

1200 .

رقم الفقرة. 

 9ف

)المذكرة 

 التطبيقية(

ما قبل  م ر-م م  

المهمة 

 الرقابية 

سياسة   

الجهاز 

األعلى 

 للرقابة

  مستوفي 

وفقا لدليل 

التدقيق العام 

فقرة  10ص 

تفهم  165

طبيعة أنشطة 

ومهام الجهات 

فقرة  11ص /

 نظر 200

  

يتعين على المدقق أن يلتزم 

بالمتطلبات األخالقية والتي 

تشمل تلك المعنية باالستقاللية 

المتعلقة بمهمات التدقيق على 

 القوائم المالية.

المعيار 

14.1200 

الشروع  م ر-م م 17ف

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

 1200المعيار 

مرجع: الفقرة 

 17أ-14أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

مستوفي وفقا  

لدليل 

أخالقيات 

 8المهنة ص 
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أوراق 

 العمل

فقرة 

 االستقاللية

سوف يقوم المدقق بتخطيط 

وتنفيذ التدقيق بنزعه الشك 

المهني مقررا احتمال وجود 

ظروف تسبب وجود أخطاء 

 جوهرية بالقوائم المالية.

المعيار 

15.1200 

الشروع  م ر-م م 18ف

في 

 التخطيط

 1200المعيار 

مرجع: الفقرة 

 22أ-18أ

أوراق 

عمل، 

 مقابالت

مستوفي وفقا  

لدليل التدقيق 

 88العام ص

 8فقرة 

  

يجب على المدقق ممارسة 

الحكم المهني في تخطيط 

وإجراء التدقيق على القوائم 

 المالية.

المعيار 

16.1200 

الشروع  م ر-م م  

في 

 التخطيط

 1200المعيار 

مرجع: الفقرة 

 27أ-23أ

 مستوفي   أوراق عمل

فقره  79ص

 8+ ص 11

 1فقرة 

  

من أجل الحصول على تأكيد 

معقول، يتعين على المدقق 

من أدلة  الحصول على ما يكفى

اإلثبات المناسبة لتقليل مخاطر 

التدقيق لتصل إلى مستوى 

منخفض بشكل مقبول ومن ثم 

تمكنه من أن يتخذ استنتاجات 

معقولة يستند إليها عند إبداء 

 رأيه.

المعيار 

17.1200 

 1200المعيار  التخطيط م ر-م م 20ف

مرجع: الفقرة 

 52أ-28أ

مستند 

 التخطيط

مستوفي وفقا  

لدليل التدقيق 

 14العام ص

 220فقرة 

تخطيط مدخل 

التدقيق ، منتج 

 34رقم 

 22ص

9.3.7 

اإلعداد 

 34للتدقيق ، 

 22ص

10.3.7 

توثيق أدلة 

االثبات 

واعمال 

 التدقيق

 

  

يجب على المدقق أن يلتزم 

بالمعايير وثيقة الصلة بعملية 

التدقيق. ويحكم على المعيار أنه 

ق حينما يكون ذو صلة بالتدقي

المعيار ساريا وتكون الظروف 

 التي يتناولها المعيار قائمة. 

المعيار 

18.1200 

ما قبل  م م 19ف

المهمة 

 الرقابية 

 1200المعيار 

مرجع: الفقرة 

 57أ-53أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

 للرقابة

مستوفي وفقا 

لدليل التدقيق 

فقرة  7ص

150  
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يجب على المدقق أن يصل إلى 

فهم كامل لنص المعيار، ويشمل 

ذلك تطبيقه والمواد التفسيرية 

األخرى، كي يستوعب أهدافه 

وأن يطبق متطلباته بشكل 

 مالئم. 

المعيار 

19.1200 

ما قبل  م م  

المهمة 

 الرقابية 

 1200المعيار 

مرجع: الفقرة 

 66أ-58أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

 للرقابة

وفقا مستوفي 

لدليل التدقيق 

فقرة  7ص

150  +155 

فقرة  10ص

175  

 

إذا لم تكن الظروف المبينة في 

قائمة وتطلب األمر  19الفقرة 

من المدقق بموجب القانون أو 

اللوائح أن يتولى المهمة الرقابية 

مع التدقيق، يتعين على المدقق 

أن: )أ( يقييم أثر الطبيعة 

المضللة للبيانات المالية على 

تقريره، و)ب( ضم اإلشارات 

المالئمة لهذا األمر في شروط 

 مهمة الرقابية مع التدقيق.ال

المعيار 

1210 .

20 

ما قبل  م ر-م م  

المهمة 

 الرقابية 

سياسة   

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

أوراق 

 العمل

ألنه ليس   الينطبق  

من حق 

الجهة تغيير 

شروط 

التدقيق 

وذلك 

بحسب 

قانون انشاء 

 الديوان .

في بعض الحاالت، تنص 

القوانين أو التشريعات المعنية 

على اإلطار العام أو الصياغة 

الخاصة بتقرير المدقق من حيث 

الشكل أو أن هناك شروط 

تختلف بشكل كبير عن متطلبات 

المعايير. في هذه الظروف، 

يقوم المدقق بتقييم: )أ( ما إذا 

كان من المحتمل أن يُسيء 

المستخدمون فهم التأكيدات التي 

تم الحصول عليها من مراجعة 

، وإذا كان األمر القوائم المالية

كذلك، )ب( ما إذا كان يمكن 

عمل توضيح إضافي في تقرير 

المدقق للتقليل من سوء الفهم 

المحتمل. إذا استنتج المدقق أن 

التفسير اإلضافي في تقريره، ال 

يقلل من سوء الفهم المحتمل، 

يجب عليه أال يقبل ارتباط 

التدقيق، ما لم يكن مطالباً بقبول 

نظام أو االرتباط بموجب 

الئحة. في حالة ارتباط التدقيق 

الذي يتم تنفيذه طبقاً لنظام أو 

الئحة ال تتفق مع المعايير، 

يجب أال يتضمن تقرير المدقق 

أية إشارة الى أن ارتباط التدقيق 

 تم طبقاً للمعايير.

المعيار 

1210 .

21 

ما قبل  م ر-م م  

المهمة 

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

 37أ-36أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

 للرقابة

مستوفي وفقا 

لدليل التدقيق 

 92العام ص

 09فقرة 

تحديد التطابق 

مع المعايير 

الدولية 

للتقارير 

 المالية  
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كي يتم تحديد ما إذا كانت 

الشروط المسبقة للتدقيق 

متحققة، يقوم المدقق: )أ( تحديد 

ما إذا كان إطار التقرير المالي 

في إعداد القوائم المعمول به 

المالية، مقبوالً، و)ب( 

بالحصول على موافقة اإلدارة 

أنها تقر وتدرك مسؤوليتها عن: 

( إعداد القوائم المالية، طبقاً 1)

إلطار التقرير المالي المعمول 

إذا كان مناسباً  -به، بما في ذلك 

العرض العادل للقوائم المالية.  -

( التدقيق الداخلي التي ترى 2و)

دارة أنها ضرورية من أجل اإل

إعداد قوائم مالية تخلو من 

أخطاء جوهرية، سواء بسبب 

( تقديم ما 3غش أو خطأ. و)

يلي للمدقق: تمكين المدقق من: 

أ. الوصول إلى جميع 

المعلومات التي تعلم اإلدارة 

القوائم بأنها ذات صلة بإعداد

المالية مثل: السجالت والوثائق 

افية ب. معلومات إضوغيرها.

قد يطلبها من اإلدارة لغرض 

ج. الوصول غير المقيد التدقيق.

إلى أشخاص من داخل الجهة، 

من الذين يحددهم لضرورة 

الحصول منهم على أدلة 

 اإلثبات.

المعيار 

1210 .6 

، 5ف

 6ف

ما قبل  م ر-م م

المهمة 

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

-11، أ10أ-2أ

، 20، أ14أ

 19أ-16، أ15أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

أوراق 

 العمل

مستوفي وفقا  

لدليل التدقيق 

العام الفصل 

الثاني + 

 الثالث 

  

، سوف تقيد 11عمال بالفقرة 

الشروط المتفق عليها في 

خطاب المهمة الرقابية أو صيغة 

كتابية أخرى لالتفاق والتي 

سوف تشمل )أ( الهدف من 

ونطاق التدقيق على البيانات 

المالية، )ب( مسؤوليات المدقق، 

)ج( مسؤوليات اإلدارة، )د( 

تحديد إطار رفع التقارير المالية 

د البيانات المطبق على إعدا

المالية، و)هـ( اإلشارة إلى 

الصيغة والمحتوى المتوقعين 

ألي تقارير تصدر من قبل 

المدقق وبيان أنه قد يكون هناك 

ظروف والتي قد يختلف فيها 

المعيار 

10.1210 

رقم 

الفقرة: 

، 7ف

 8ف

ما قبل  م ر

المهمة 

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

 25أ-22أ

خطاب 

المهمة 

 الرقابية 

   مستوفي  
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التقرير عن الصيغة والمحتوى 

 المتوقعين.

إذا نص نظام، أو الئحة بتفصيل 

كاٍف على شروط ارتباط 

التدقيق المشار إليها في )فقرة 

(، فلن يكون المدقق بحاجة 12

إلى تسجيلها في اتفاق مكتوب، 

باستثناء ما يتعلق بتطبيق هذا 

النظام، أو الالئحة وإقرار وتفهم 

رة لمسؤولياتها المنصوص اإلدا

 ب(. 6عليها في )فقرة 

المعيار 

11.1210 

رقم 

الفقرة: 

 8ف

ما قبل  م ر-م م

المهمة 

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

 27أ-26، أ22أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

 للرقابة

مستوفي  

جزئي وفقا 

للتجربة 

العملية من 

واقع خبرة 

المدققين في 

التعامل مع 

 هذه المواقف

  

إذا ُحددت مسؤوليات اإلدارة في 

نظام، أو الئحة بشكل مماثل 

)ب(، 6لتلك المذكورة في الفقرة 

قد يقرر المدقق أن النظام، أو 

الالئحة تتضمن المسؤوليات 

حسب حكم المدقق  -التي تكون 

مماثلة في تأثيرها لتلك  -

المذكورة في تلك الفقرة. وفيما 

يتعلق بهذه المسؤوليات التي 

مماثلة، قد يستخدم المدقق  تكون

صياغة النظام، أو الالئحة 

لوصف هذه المسؤوليات في 

اتفاق مكتوب. أما فيما يتعلق 

بالمسؤوليات غير المذكورة في 

نظام، أو الئحة، يجب أن 

يستخدم االتفاق المكتوب، 

 6الوصف الوارد في فقرة 

 )ب(.

المعيار 

12.1210 

ما قبل  م ر-م م  

المهمة 

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

 26أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

أوراق 

 العمل

مستوفي  

جزئي وفقا 

للتجربة 

العملية من 

واقع خبرة 

المدققين في 

التعامل مع 

 هذه المواقف
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في عمليات التدقيق المتكررة، 

يجب على المدقق تقدير ما إذا 

كانت الظروف تتطلب إعادة 

اط، وما النظر في شروط االرتب

إذا كانت هناك حاجة إلى تذكير 

 الجهة بشروط االرتباط. 

المعيار 

13.1210 

ما قبل  م ر  

المهمة 

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

 28أ

خطاب 

المهمة 

الرقابية، 

أوراق 

 العمل

مستوفي  

جزئي وفقا 

للتجربة 

العملية من 

واقع خبرة 

المدققين في 

التعامل مع 

 هذه المواقف

  

يجب على المدقق عدم قبول 

التغيير في شروط االرتباط، ما 

 لم توجد مبررات معقولة لذلك.

المعيار 

14 .

1210 

ما قبل  م ر 11ف

المهمة 

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

 31أ-29أ

أوراق 

 العمل

مستوفي  

جزئي وفقا 

للتجربة 

العملية من 

واقع خبرة 

المدققين في 

التعامل مع 

 المواقفهذه 

  

إذا طُلب من المدقق قبل إتمام 

ارتباط التدقيق تغيير ارتباط 

التدقيق إلى ارتباط يحتاج 

لمستوى أقل من التأكيد، يجب 

على المدقق تحديد ما إذا كانت 

هناك مبررات منطقية للقيام 

 بذلك. 

المعيار 

1210.15 

ما قبل  م ر 11ف

المهمة 

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

 33أ-32أ

خطاب 

المهمة 

 الرقابية 

ألنه ليس   الينطبق  

من حق 

الجهة تغيير 

شروط 

التدقيق 

وذلك 

بحسب 

قانون انشاء 

 الديوان .

إذا تغيرت شروط ارتباط 

التدقيق، يجب اتفاق المدقق 

واإلدارة على ذلك، وتسجيل 

الشروط الجديدة لالرتباط في 

خطاب االرتباط، أو أي شكل 

 االتفاق.أخر مناسب لكتابة 

المعيار 

16.1210 

ما قبل  م ر  

المهمة 

 الرقابية 

تواصل   

 رسمي

ألنه ليس   الينطبق  

من حق 

الجهة تغيير 

شروط 

التدقيق 

وذلك 

بحسب 

قانون انشاء 

 الديوان .
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إذا لم يكن من الممكن للمدقق 

الموافقة على تغيير شروط 

االرتباط، ولم تسمح له اإلدارة 

باالستمرار في ارتباط التدقيق 

)أ( األصلي، فيجب على المدقق:

 -االنسحاب من ارتباط التدقيق

آخذاً في  -إذا كان ذلك ممكناً 

الحسبان األنظمة واللوائح 

)ب( تحديد ما إذا المعمول بها.

ت هناك أية التزامات، سواء كان

كانت تعاقدية، أو غير ذلك، 

تتطلب إخطار األطراف 

األخرى، متمثلة في المكلفين 

بالحوكمة، أو المالك، أو 

 الجهات.

المعيار 

17.1210 

ما قبل  م ر-م م  

المهمة 

 الرقابية 

سياسة   

الجهاز 

األعلى 

 للرقابة

ألنه ليس   الينطبق  

من حق 

الجهة تغيير 

شروط 

التدقيق 

وذلك 

بحسب 

قانون انشاء 

 الديوان .

إذا كانت معايير اإلبالغ المالي 

صادرة عن منظمة معترف بها، 

أو مصرح لها بوضع معايير 

مدعومة بنظام، أو الئحة، يجب 

على المدقق تحديد ما إذا كان 

هناك أي تعارض بين معايير 

لبات اإلبالغ المالي والمتط

اإلضافية. وفي حالة وجود هذا 

التعارض، يجب على المدقق أن 

يناقش مع اإلدارة طبيعة 

المتطلبات اإلضافية، ويجب 

 االتفاق على ما إذا:

)أ( كان تحقيق المتطلبات 

اإلضافية يمكن أن يكون من 

خالل إفصاح إضافي في القوائم 

 المالية. أو

)ب( كان إطار التقرير المالي 

في القوائم المالية المعمول به 

 يمكن تعديله.

وإذا كان أي من التصرفات 

المذكورة أعاله غير ممكن، 

يجب على المدقق تحديد ما إذا 

كان من الضروري تعديل رأيه، 

 .1705طبقاً لمعيار 

المعيار 

18.1210 

ما قبل  م ر  

المهمة 

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

 34أ

تواصل 

رسمي، 

أوراق 

 العمل

   ال ينطبق 
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إذا أدرك المدقق أن إطار 

اإلبالغ المالي المنصوص عليه 

في نظام، أو الئحة يمكن أن 

يكون غير مقبول، لكن نظراً 

لكونه منصوص عليه في نظام، 

أو الئحة، يجب أن يقبل المدقق 

في حالة  -فقط  -ارتباط التدقيق 

) أ( توافر الشروط التالية: 

موافقة اإلدارة على توفير 

فصاح إضافي في القوائم إ

المالية لتجنب إعداد قوائم مالية 

)ب( اإلقرار في شروط مضللة.

يتضمن  -1ارتباط التدقيق بأن:

تقرير المدقق عن القوائم المالية 

فقرة للفت انتباه المستخدمين 

لإلفصاحات اإلضافية، طبقاً 

إذا لم يكن  -17052لمعيار 

المدقق مطالباً بموجب نظام، أو 

ة أن يصدر رأيه في القوائم الئح

المالية باستخدام عبارات "تعبر 

بصورة عادلة، من جميع 

النواحي الجوهرية أو تعطي 

صورة صحيحة وعادلة"، طبقاً 

إلطار اإلبالغ المالي المعمول 

به، فلن يتضمن رأي المدقق في 

القوائم المالية مثل هذه 

 العبارات.

المعيار 

19.1210 

ما قبل  م ر-م م  

مة المه

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

 35أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

 للرقابة

   الينطبق

إن قبول ومواصلة العملية 

من  7المشار إليها في الفقرة 

المعيار يتأثر، في القطاع العام، 

 بإمكانية أن ال يكون لمدققى

القطاع العام خيار رفض العملية 

الرقابية او االنسحاب منها، إال 

أنه في الحاالت التي تفرض 

فيها اإلدارة أو السلطة 

التشريعية تحديدا لنطاق عملية 

التدقيق قبل انطالق المهمة، فإن 

ذلك قد يؤدّي الى تنازل المدقق 

عن اإلدالء برأي حول القوائم 

 المالية فيقوم عند ذلك بدراسة

الوضع وكيفية تأثيره على تقييم 

المخاطر، وعلى المقاربة 

الرقابية وتقرير المدقق. وفي 

بعض الحاالت قد يكون من 

المالئم أيضا تقديم تقرير 

 منفصل للسلطة التشريعية.

المعيار 

7.1210 

ما قبل  م ر-م م 9ف

المهمة 

 الرقابية 

سياسة   

الجهاز 

األعلى 

 للرقابة

   الينطبق
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من المعيار  8تناقش الفقرة 

الدولي للتدقيق عوامل أخرى 

تؤثّر على قبول المهام الرقابية . 

ففي الحالة التي تكون فيها 

الشروط المسبقة لعملية التدقيق 

غير موجودة وال يكون لمدقق 

القطاع العام فيها خيار رفض 

المهمة الرقابية، فإن الرد 

المالئم، باإلضافة الى 

ردة في الفقرتين المتطلبات الوا

من المعيار الدولي  20و 19

للتدقيق، قد يشمل إعالم السلطة 

 التشريعية.

المعيار 

8.1210 

ما قبل  م ر-م م 10ف

المهمة 

 الرقابية 

سياسة   

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

تواصل 

 رسمي

في حالة   الينطبق

رفض 

المهمة 

الرقابية يتم 

اتخاذ القرار 

داخل 

 الديوان .

يجب على المدقق ان يتفق على 

شروط ارتباط التدقيق مع 

اإلدارة، أو المكلفين بالحوكمة 

 )كلما كان مناسباً(. 

المعيار 

9.1210 

ما قبل  م ر  

المهمة 

 الرقابية 

 1210المعيار 

مرجع: الفقرة 

 21أ

خطاب 

المهمة 

 الرقابية 

   الينطبق 

إذا نما إلى علم المدقق المسئول 

أمور من خالل عن االرتباط 

نظام تدقيق الجودة أو من أي 

مصدر آخر تشير إلى عدم 

التزام أعضاء فريق االرتباط 

بالمتطلبات األخالقية ذات 

العالقة، فإن على المدقق 

المسؤول عن االرتباط تحديد 

التصرف المناسب الذي يجب 

اتخاذه بالتشاور مع المسؤولين 

 اآلخرين.

المعيار 

10.1220 

ما قبل  م م  

لمهمة ا

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (5أ

مراجعة 

 الملف

مستوفي 

 جزئي 

دليل اخالق 

 المهنة.

لكن ال  

يوجد 

ارتباط 

تدقيق ألنه 

قانون انشاء 

الديوان هو 

من يحدد 

 هذه العالقة
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يجب على المدقق المسؤول عن 

االرتباط أن يتوصل إلى 

استنتاج عن مدى االلتزام 

بمتطلبات االستقالل المطلوبة 

الرتباط التدقيق، ولتحقيق ذلك، 

يجب على المدقق المسؤول عن 

)أ( الحصول على االرتباط:

المعلومات ذات العالقة من 

 -الجهاز األعلى للرقابة، و

 ً لتحديد  -حيثما يكون ذلك ممكنا

وتقييم الظروف والعالقات التي 

)ب( تشكل تهديداً لالستقالل.

تقييم المعلومات الخاصة 

إن وجدت  -حددة بالمخالفات الم

التي تتعلق بسياسات  -

وإجراءات االستقالل الخاصة 

بالجهاز األعلى للرقابة، لتحديد 

ما إذا كانت تشكل تهديداً 

لالستقالل المطلوب الرتباط 

)ج( اتخاذ التصرف التدقيق.

المناسب للقضاء على مثل هذه 

التهديدات، أو تخفيضها لمستوى 

مقبول بتطبيق اإلجراءات 

ة، أو االنسحاب من الوقائي

ارتباط التدقيق، إذا كان ذلك 

مناسباً، عندما يكون االنسحاب 

من ارتباط التدقيق ممكناً في 

ظل نظام أو الئحة. ويجب على 

المسؤل المسؤول عن االرتباط 

أن يخطر الجهاز األعلى للرقابة 

على وجه السرعة إذا فشل  -

في حل المسألة، واالستفسار 

 عن التصرف المناسب.

المعيار 

11.1220 

ما قبل  م ر-م م  

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

()مرجع: 5أ

 (7أ-6الفقرة أ

مراجعة 

 الملف

   مستوفي 

يجب أن يقتنع المدقق المسؤول 

عن االرتباط، بأن اإلجراءات 

المناسبة الخاصة بقبول العمالء، 

واستمرار العالقة معهم، 

واستمرار ارتباطات التدقيق قد 

اتباعها، ويجب عليه أن يحدد تم 

ما إذا كانت االستنتاجات التي تم 

التوصل إليها في هذا 

 الخصوص مناسبة.

المعيار 

12.1220 

ما قبل  م ر  

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (9أ-8أ

مراجعة 

 الملف

   ال ينطبق 
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إذا حصل المدقق في المهمة 

على معلومات قد ينتج عنها 

للرقابة رفض الجهاز األعلى 

للمهمة الرقابية لو كانت هذه 

المعلومات متاحة قبل ذلك، 

سوف يعلم المدقق في المهمة 

هذه المعلومات على الفور 

للجهاز األعلى للتدقيق، حتى 

يتمكن كال من الجهاز األعلى 

للرقابة والمدقق في المهمة من 

 اتخاذ القرار الالزم.

المعيار 

1220.13 

ما قبل  م ر  

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (9أ

مراجعة 

 الملف

مستوفي وفقا  

للتجربة 

العملية من 

واقع خبرة 

المدققين في 

التعامل مع 

 هذه المواقف

  

سيكون المدقق في المهمة 

راضيا على أن فريق التدقيق 

وأي خبراء تدقيق والذين ليسوا 

طرفا في فريق التدقيق، جميعا 

المالئمة لديهم الكفاءات 

والقدرات كي: )أ( يؤدون مهمة 

التدقيق وفقا للمعايير 

والمتطلبات القانونية والتنظيمية 

السارية، و)ب( إفساح المجال 

لتقرير مدقق يكون مالئم في 

 الظروف التي صدرت فيها. 

المعيار 

1220.14 

ما قبل  م ر  

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (12أ-10أ

مراجعة 

 الملف

مستوفي وفقا  

للتجربة 

العملية من 

واقع خبرة 

المدققين في 

التعامل مع 

 هذه المواقف

  

سيتولى المدقق في المهمة 

مسؤولية: )أ( التوجيه 

واإلشراف على وإنجاز مهمة 

التدقيق وفقا للمعايير 

والمتطلبات القانونية والتنظيمية 

السارية: و)ب( أن يكون تقرير 

 .المدقق مالئما وفقا للظروف

المعيار 

15.1220 

الشروع  م ر  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

، 15أ-13أ

 (20أ

مراجعة 

 الملف

   مستوفي

يتعين على المدقق في المهمة 

تولي مسؤولية التدقيق الذي يتم 

وفقا لسياسات وإجراءات 

التدقيق في الجهاز األعلى 

 للرقابة.

المعيار 

16.1220 

ما قبل  م ر-م م  

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

، 17أ-16أ

 (20أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

اللوائح، 

مراجعة 

 الملف

    مستوفي

يتعين على المدقق في المهمة 

في تاريخ أو قبل تاريخ تقريره، 

من خالل مراجعة وثائق التدقيق 

والمناقشة مع فريق التدقيق، أن 

ل يكون راضيا أنه قد تم الحصو

على أدلة تدقيق مالئمة وكافية 

كي تساند االستنتاجات التي تم 

المعيار 

17.1220 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (20أ-18أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

اللوائح، 

مراجعة 

 الملف

   مستوفي 
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الوصول إليها وكي يصدر 

 تقرير المدقق. 

يتعين على المدقق في المهمة: 

)أ( تولي مسؤولية فريق التدقيق 

الذي يتولى استشارات مالئمة 

تتعلق بأمور صعبة، )ب( ألن 

يكون راضيا أن أفراد فريق 

التدقيق قد تولوا استشارات 

مالئمة أثناء سير المهمة 

الرقابية، سواء داخل فريق 

التدقيق وبين فريق التدقيق 

المالئم وغيرهم على المستوى 

داخل أو خارج الجهاز األعلى 

للرقابة، )ج( أن يكون راضيا 

عن طبيعة ونطاق واستنتاجات 

الناتجة عن مثل هذه 

االستشارات وانه تم االتفاق مع 

الطرف الذي تمت استشارته، 

و)د( تحديد أن االستنتاجات 

ناتجة عن هذه االستشارات قد 

 تم تطبيقها. 

المعيار 

18.1220 

 الشروع م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (22أ-21أ

مراجعة 

 الملف

مستوفي  

 جزئي 

وفقا  

للتجربة 

العملية 

االستنتاجات 

الناتجة عن 

استشاارات 

الخبراء 

غير ملزمة 

 التطبيق.

بالنسبة للتدقيق على القوائم 

المالية للجهات، ومهمات 

التدقيق األخرى، في حال 

وجودها، والتي من أجلها حدد 

الجهاز األعلى للرقابة أن 

مراجعة الجودة للمهمة الرقابية 

مطلوبا، يتعين على المدقق في 

المهمة: )أ( تحديد ان هناك 

مدقق مراجعة الجودة تم تعيينه 

المهمة التي  )ب( مناقشة األمور

تنشأ أثناء ارتباط التدقيق، بما 

في ذلك، تلك التي تم تحديدها 

من خالل فحص مراجعة جودة 

االرتباط، مع المسؤول عن 

فحص الجودة.و)ج( أال يؤرخ 

تقرير المدقق، ما لم يستكمل 

 فحص جودة االرتباط.

المعيار 

19.1220 

ما قبل  م ر-م م  

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (25أ-23أ

مراجعة 

تدقيق 

الجودة 

للمهمة 

 الرقابية 

   مستوفي 
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يجب على القائم بفحص جودة 

االرتباط عمل تقييم موضوعي 

لألحكام المهمة التي قام بها 

فريق االرتباط، واالستنتاجات 

التي تم التوصل إليها عند 

صياغة تقرير المدقق. ويجب 

أن يتضمن هذا التقييم ما يلي: 

مور المهمة مع )أ( مناقشة األ

المدقق في المهمة، )ب( تدقيق 

القوائم المالية وتقرير المدقق 

المقترح، )ج( مراجعة مستندات 

التدقيق المختارة المتعلقة 

باألحكام الكبيرة لفريق التدقيق 

التي أجريت واالستنتاجات التي 

وصلت إليها، و)د( تقييم 

االستنتاجات التي توصل إليها 

المدقق  من أجل صياغة تقرير

واالعتبارات لما إذا كان تقرير 

 المدقق المقترح مالئم أم ال. 

المعيار 

20.1220 

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

، 27أ-26أ

 (31أ-29أ

مراجعة 

تدقيق 

الجودة 

للمهمة 

 الرقابية 

   مستوفي  

بالنسبة للتدقيق على القوائم 

المالية للجهات المدرجة، سوف 

يقوم مراجع الجودة للمهمة 

الرقابية، بأن يأخذ في االعتبار 

ما يلي: )أ( تقييم فريق التدقيق 

الستقاللية الجهاز األعلى 

للرقابة فيما يتعلق باإلرتباط، 

)ب( ما إذا كان قد حدث 

استشارات مالئمة حول األمور 

باالختالف في الرأي أو المتعلقة 

أمور أخرى صعبة أو مثير 

للجدل، واالستنتاجات الناتجة 

عن هذه االستشارات، وما إذا 

كانت مستندات التدقيق المختارة 

للمراجعة تعكس العمل الذي 

أنجز فيما يتعلق باألحكام 

الكبيرة ومساندة االستنتاجات 

 التي تم الوصول إليها. 

المعيار 

21.1220 

 رفع م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (31أ-28أ

مراجعة 

تدقيق 

الجودة 

للمهمة 

 الرقابية 

   مستوفي  
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في حالة حدوث اختالفات في 

الرأي بين أعضاء فريق 

االرتباط، أو مع أولئك الذين 

حيثما  -تمت استشاراتهم، أو 

بين المدقق  -يكون ذلك ممكناً 

المسؤول عن االرتباط وفاحص 

على  جودة االرتباط، يجب

فريق االرتباط اتباع سياسات 

وإجراءات الجهاز األعلى 

للرقابة للتعامل مع االختالفات 

 في الرأي وحلها.

المعيار 

22.1220 

رفع  م ر  

 التقارير

مراجعة   

تدقيق 

الجودة 

للمهمة 

 الرقابية 

   مستوفي  

يتضمن النظام الفعال لمراجعة 

الجودة عمليات متابعة مصممة 

الجهاز األعلى بهدف تزويد 

للرقابة بتأكيد معقول، بأن 

السياسات واإلجراءات المتعلقة 

بنظام مراجعة الجودة مناسبة 

وكافية وتعمل بفعالية. يجب 

على المدقق المسؤول عن 

االرتباط أن يأخذ في الحسبان 

نتائج عملية المتابعة التي يتبناها 

الجهاز األعلى للرقابة والتي 

وردت في آخر معلومات 

افرت من الجهاز األعلى تو

للرقابة، وما إذا كانت أوجه 

القصور التي تمت اإلشارة 

إليها، قد أثرت على ارتباط 

 التدقيق.

المعيار 

23.1220 

الشروع  م ر-م م  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (34أ-32أ

المراقبة 

)ضامن 

 الجودة(

   مستوفي  

يتعين على المدقق أن يضم في 

وثائق التدقيق: )أ( المشكالت 

المحددة المتعلقة بااللتزام 

بالمتطلبات األخالقية ذات 

الصلة وكيف تم حلها. )ب( 

االستنتاجات عن االلتزام 

بمتطلبات االستقاللية التي 

تنطبق على ارتباط التدقيق، 

وأي نقاشات أخرى ذات صلة 

 مع المؤسسة التي تساند هذه

االستنتاجات. )ج( االستنتاجات 

التي تم الوصول إليها حيال 

قبول ومواصلة عالقات العمالء 

ومهمات التدقيق. )د( طبيعة 

ونطاق واالستنتاجات 

واالستشارات التي تمت أثناء 

 ارتباط التدقيق. 

المعيار 

24.1220 

الشروع  م ر  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (35أ

مراجعة 

 الملف

   مستوفي 
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سوف يوثق مدقق جودة المهمة 

الرقابية، بالنسبة للمهمة محل 

التدقيق، أن: )أ( اإلجراءات 

التي تتطلبها سياسات الجهاز 

االعلى للرقابة لفحص جودة 

االرتباط، قد تم تنفيذها.، 

)ب(فحص جودة االرتباط قد 

اكتمل في أو قبل تاريخ تقرير 

 المدقق، و)ج( ليس المدقق على

علم بأية أمور لم تسوى والتي 

قد تجبر المدقق على أن يظن 

أن األحكام ذات األهمية التي 

أجراها فريق التدقيق 

واالستنتاجات التي توصل إليها 

 لم تكن مالئمة.

المعيار 

25.1220 

رفع  م ر  

 التقارير 

مراجعة   

تدقيق 

الجودة 

للمهمة 

 الرقابية 

   مستوفي  

سيتولى المدقق في المهمة 

مسؤولية الجودة اإلجمالية لكل 

مهمة تدقيق والذي يكون فيه 

 المدقق مكلفا. 

المعيار 

8.1220 

ما قبل  م م  

المهمة 

 الرقابية 

مرجع: الفقرة 

 3أ

مراجعة 

 الملف

   مستوفي  

في كل مراحل ارتباط التدقيق، 

يجب على المدقق المسؤول عن 

متيقظاً عن االرتباط أن يبقى 

طريق المالحظة واالستفسارات 

)إذا لزم األمر( بشأن أدلة عدم 

التزام فريق االرتباط 

بالمتطلبات األخالقية ذات 

 العالقة.

المعيار 

9.1220 

ما قبل  م م  

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (5أ-4أ

مراجعة 

 الملف

   مستوفي  

يجب على المدقق أن يكون 

األدلة حذرا تجاه متطلبات 

اإلضافية والمتعلقة بقواعد 

األدلة في األجهزة العليا للتدقيق 

 التي لها دور قضائي.

المعيار 

1230 

-.15ف

 .17ف

-.15ف

 .17ف

ما قبل  م م

المهمة 

 الرقابية 

سياسة   

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

مراجعة 

 الملف

   ال ينطبق 

يجب أن يكون لدى الجهاز 

األعلى للرقابة سياسات 

وإجراءات قائمة لاللتزام 

بمتطلبات السرية وكذلك حل 

 مشكالت الشفافية.

المعيار 

رقم  1230

الفقرة: 

-.7ف

 .14ف

-.7ف

 .14ف

ما قبل  م م

المهمة 

 الرقابية 

سياسة   

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

مراجعة 

 الملف

   مستوفي 
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يتعين على المدقق أن يوثق 

مناقشات األمور الهامة مع 

اإلدارة، والمكلفين بالحوكمة، 

وغيرهم، ويشمل ذلك طبيعة 

األمور الكبيرة التي تم مناقشتها 

 ومتى ومع من تمت المناقشات. 

المعيار 

10.1230 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (14أ

محضر 

 االجتماع

   مستوفي  

إذا وجد المدقق معلومات تكون 

غير متسقة مع االستنتاج 

النهائي للمدقق المتعلق بأمر 

كبير، يجب عليه توثيق الكيفية، 

التي يتم بها التعامل مع عدم 

 االتساق. 

المعيار 

11.1230 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (15أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي  

استثنائية، قد يعتبر في ظروف 

المدقق أنه من الضروري 

االبتعاد عن متطلب بعينه في 

المعايير، ويقوم المدقق بتوثيق 

كيف يمكن إلجراءات بدائل 

التدقيق المنفذة تحقيق هدف هذا 

المتطلب ومبررات مخالفة 

 المتطلب.

المعيار 

12.1230 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (19أ-18أ

مستند 

 التخطيط

مستوفي  

جزئي وفقا 

للتجربة 

العملية من 

واقع خبرة 

المدققين في 

التعامل مع 

 هذه المواقف

  

إذا قام المدقق في ظروف 

استثنائية بإجراءات تدقيق جديدة 

أو إضافية أو استمد استنتاجات 

جديدة بعد تاريخ تقريره، يتعين 

على المدقق أن يوثق: )أ( 

الظروف التي واجهته، )ب( 

دقيق الجديدة أو إجراءات الت

اإلضافية التي أنجزت، وأدلة 

التدقيق التي تم الحصول عليها، 

واالستنتاجات التي تم الوصول 

إليها، وأثرها على تقرير 

المدقق، و)ج( متى ومن قام 

بمراجعة التغييرات التي طرأت 

 على أوراق التدقيق.

المعيار 

13.1230 

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (20أ

 أوراق

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

مستوفي وفقا  

لدليل التدقيق 

 99العام ص 

 -4فقرة 

االحداث 

الجوهرية 

الالحقة ان 

 وجدت 

  

يجمع المدقق وثائق التدقيق في  

ملف تدقيق وينجز العملية 

اإلدارية الخاصة بجمع ملف 

التدقيق النهائي في الوقت 

المناسب بعد تاريخ تقرير 

 المدقق. 

المعيار 

14.1230 

رفع  م ر .4ف

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (22أ-21أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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بعد استكمال عملية تجميع ملف 

التدقيق النهائي، يجب على 

المدقق عدم حذف، أو إلغاء أي 

أوراق للتدقيق من أي نوع، قبل 

انتهاء المدة المقررة لالحتفاظ 

 بها. 

المعيار 

15.1230 

. 5ف

 .6ف

رفع  م ر

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (23أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي  

في الظروف خالف تلك 

حيث  13المتوقعة في الفقرة 

يجد المدقق أنه من الالزم تعديل 

مستندات التدقيق القائمة أو 

إضافة مستندات تدقيق أخرى 

بعد تجميع ملف التدقيق النهائي، 

سوف يقوم المدقق، بغض 

أو  النظر عن طبيعة التعديالت

اإلضافات، توثيق: )أ( األسباب 

المحددة إلجرائها، و)ب( متى 

 ومن قام بها وراجعها.

المعيار 

16.1230 

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (24أ

أوراق 

 العمل

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

فقرة  86ص 

2 

  

يجب على المدقق القيام بتوثيق 

أعمال التدقيق في الوقت 

 المناسب. 

المعيار 

7.1230 

الشروع  م ر  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (1أ

مستوفي دليل   أدلة التدقيق

التدقيق العام 

فقرة  86ص 

2 

  

يتعين على المدقق أن يعد 

مستندات التدقيق التي تكون 

كافية لتمكين المدقق ذي الخبرة 

والذي ليس له صلة بالتدقيق، أن 

يستوعب: )أ( طبيعة وتوقيت 

ومدى إجراءات التدقيق التي 

تمت لاللتزام بالمعايير وكذلك 

المتطلبات القانونية والتنظيمية 

المطبقة، )ب( نتائج إجراءات 

التي تمت وأدلة التدقيق التدقيق 

التي تم الحصول عليها، و)ج( 

األمور ذات األهمية التي تظهر 

أثناء التدقيق واالستنتاجات التي 

تمت عليها وكذلك األحكام 

المهنية ذات األهمية التي 

اتخذت للوصول إلى هذه 

 االستنتاجات. 

المعيار 

8.1230 

الشروع  م ر .3ف

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

-16، أ5أ-2أ

( )مرجع: 17أ

( 7أ-6الفقرة أ

)مرجع: الفقرة 

 (11أ-8أ

مستوفي دليل   أدلة التدقيق

التدقيق العام 

فقرة  86ص 

2 
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أثناء توثيق طبيعة وتوقيت 

ومدى إجراءات التدقيق التي 

تمت، يتعين على المدقق أن 

يسجل: )أ( السمات المحددة 

للبنود المحددة أو األمور 

مختبرة، )ب( من قام بأعمال ال

التدقيق والتاريخ الذي تمت فيه 

هذه األعمال، و)ج( من راجع 

أعمال التدقيق التي تمت وتاريخ 

 ومدى التدقيق. 

المعيار 

9.1230 

الشروع  م ر  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

( )مرجع: 12أ

 (13الفقرة أ

أوراق 

 العمل

مستوفي دليل  

العام التدقيق 

فقرة  86ص 

2 

  

، يتعين 1200وفقا للمعيار  

على المدقق أن يحافظ على 

الشك المهني طوال التدقيق وأن 

يقر باحتمال وجود خطأ كبير 

بسبب الغش واالحتيال، دون 

المساس بخبرات المدقق السابقة 

المتعلقة بالنزاهة واألمانة إلدارة 

 الجهة والمكلفين بالحوكمة.

المعيار 

1240.12 

-.8ف

 .9ف

الشروع  م ر-م م

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (8أ-7أ

مستوفي دليل   أدلة التدقيق

التدقيق العام 

فقرة  61ص 

420 

  

يحق للمدقق، إال إذا كان له 

سبب ليظن العكس، قبول 

السجالت والمستندات على أنها 

أصلية. لو نتج عن ظروف أثناء 

التدقيق أن يظن المدقق أن 

المستند قد ال يكون أصليا أو أن 

شروط المستند قد عدلت ولم 

يفصح عن ذلك إلى المدقق، 

فيتعين على المدقق إجراء 

 . المزيد من الفحص والتحري

المعيار 

13.1240 

الشروع  م ر-م م  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 9أ

مستوفي دليل   أدلة التدقيق

التدقيق العام 

الفصل الرابع 

مرحلة 

 االختبار 

  

حينما تكون ردود اإلدارة أو 

المكلفين بالحوكمة غير متسقة، 

يتعين على المدقق أن يتحقق من 

 التناقضات.

 المعيار

14.1240 

الشروع  م ر  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

   مستوفي  أدلة التدقيق  

إجراء  1315يتطلب المعيار  

نقاش بين أعضاء فريق التدقيق 

وأن يصل المدقق إلى قرار عن 

أي األمور يجب أن تصل إلى 

أعضاء الفريق الغير مشتركين 

في النقاش. ويجب أن تركز هذه 

 -خاص  بشكل -المناقشات 

على قابلية تعرض القوائم 

المالية للجهة لوجود أخطاء 

جوهرية بسبب غش، ويشمل 

 ذلك كيفية حدوث اإلحتيال.

المعيار 

15.1240 

رقم 

الفقرة: 

 .10ف

الشروع  م ر

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (11أ-10أ

محضر 

 االجتماع

مستوفي  

 جزئي 

غير  

مذكور 

بالنص 

 بالدليل .
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أثناء تنفيذ إجراءات تقييم 

المخاطر واألنشطة ذات الصلة 

الكتساب فهم عن الجهة وبيئتها، 

ويشمل ذلك الضوابط الداخلية 

للجهة والمطلوبة من معيار 

يتعين على المدقق أن  1315

ينفذ اإلجراءات في الفقرات 

كي يحصل على  17-24

المعلومات كي يستخدمها في 

تحديد مخاطر الخطأ الجوهرى 

 لناتج عن الغش أو االحتيال.ا

المعيار 

16.1240 

الشروع  م ر  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

أوراق   

 العمل

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

الفصل الرابع 

مرحلة 

 االختبار 

  

يقوم المدقق باالستفسار من 

اإلدارة حول: )أ( تقييم اإلدارة 

لخطر أن القوائم المالية قد تكون 

محرفة بشكل جوهرى بسبب 

الغش واالحتيال، وطبيعة ومدى 

وتكرار هذا التقدير، )ب( 

أسلوب اإلدارة من أجل تحديد 

والرد على مخاطر الغش 

واالحتيال في الجهة ويشمل ذلك 

ددتها أية مخاطر للغش ح

اإلدارة، أو علمت بها، أو فئات 

المعامالت، أو أرصدة 

الحسابات، أو اإلفصاحات، التي 

من المحتمل أن يوجد بها خطر 

غش.، )ج( تواصل اإلدارة، في 

حال وجوده، مع المكلفين 

بالحوكمة فيما يتعلق بعملياتها 

من أجل تحديد والرد على 

مخاطر االحتيال في الجهة، 

رة، في حال و)د( تواصل اإلدا

وجوده، مع موظفين فيما يتعلق 

بوجهة نظرهم حول ممارسات 

 العمل والسلوك األخالقي.

المعيار 

17.1240 

رقم 

الفقرة: 

 .11ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

( 13أ-12أ

)مرجع: الفقرة 

 (14أ

مستند 

 التخطيط

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

الفصل الرابع 

مرحلة 

 االختبار 

  

يتعين على المدقق أن يوجه 

استفسارات إلى اإلدارة وغيرهم 

داخل الجهة حسب الضرورة 

من أجل تحديد ما إذا كانت 

لديهم معارف بأية أمور احتيال 

فعلية أو مشكوك فيها أو محتملة 

 تؤثر على الجهة. 

المعيار 

18.1240 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (17أ-15أ

مستند 

 التخطيط

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

الفصل الرابع 

مرحلة 

 االختبار 
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بالنسبة لتلك الجهات التي لها  

نشاط للتدقيق الداخلي، سوف 

يجري المدقق استفسارات حول 

التدقيق الداخلي من أجل تحديد 

ما إذا كانت لديهم معرفة بأي 

أمور احتيال فعلية أو مشكوك 

فيها أو محتملة تؤثر على 

والحصول على آرائهم الجهة، 

 حول مخاطر االحتيال.

المعيار 

19.1240 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (18أ

مستند 

 التخطيط

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

الفصل الرابع 

مرحلة 

 االختبار 

  

إذا لم يكن كل المكلفين 

مشاركين في إدارة  بالحوكمة

الجهة، يتعين على المدقق 

اكتساب فهم حول كيفية ممارسة 

المشتركين في الحوكمة 

اإلشراف على أمور اإلدارة من 

أجل تحديد والرد على مخاطر 

االحتيال في الجهة والضوابط 

الداخلية التي حددتها اإلدارة من 

 أجل تخفيف هذه المخاطر. 

المعيار 

20.1240 

 الشروع م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (21أ-19أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي 

 

  

إذا لم يكن كل المكلفين  

بالحوكمة مشاركين في إدارة 

الجهة، يتعين على المدقق أن 

يوجه استفسارات إلى اإلدارة 

وغيرهم داخل الوجهة حسب 

الضرورة من أجل تحديد ما إذا 

كانت لديهم معارف بأية أمور 

أو مشكوك فيها أو احتيال فعلية 

محتملة تؤثر على الجهة. هذه 

االستفسارات سوف تحرر 

جزئيا كي تضم إجابات على 

 استفسارات اإلدارة.

المعيار 

21.1240 

الشروع  م ر .12ف

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

 مستوفي 

 

  

يقوم المدقق بتقييم العالقات غير 

المعتادة أو غير المتوقعة التي 

تم تحديدها أثناء إنجاز 

اإلجراءات التحليلية، ويشمل 

ذلك تلك المتعلقة بحسابات 

اإليرادات والتي قد تشير إلى 

مخاطر خطأ جوهرى بسبب 

 االحتيال.

المعيار 

22.1240 

الشروع  م ر .13ف

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

مستوفي وفقا  

لدليل التدقيق 

 69العام ص

 430فقرة 

  

يأخذ المدقق في االعتبار ما إذا 

كانت المعلومات األخرى التي 

حصل عليها تشير إلى مخاطر 

خطأ جوهرى ناتج عن 

 االحتيال. 

المعيار 

23.1240 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (22أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 
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يقيم المدقق ما إذا كانت 

المعلومات المتحصل عليها من 

إجراءات تقييم المخاطر 

األخرى واألنشطة ذات العالقة 

المنجزة تشير إلى تواجد واحد 

أو أكثر من مؤشرات مخاطر 

االحتيال. بينما أن عوامل 

مخاطر االحتيال قد ال تشير 

بالضرورة وجود احتيال، قد 

تكون عادة قائمة في الظروف 

لتي يحدث فيها احتيال، ولذلك، ا

فإنها قد تشير إلى مخاطر 

 أخطاء جوهرية بسبب االحتيال. 

المعيار 

24.1240 

الشروع  م ر .14ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (27أ-23أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

، يتعين على 1315وفقا لمعيار  

المدقق أن يحدد ويقيم مخاطر 

بسبب االحتيال  الخطأ الجوهرى

على مستوى القوائم المالية، 

وعند مستوى التأكيد على فئات 

المعامالت وأرصدة الحسابات 

 واإلفصاحات.

المعيار 

25.1240 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    مستوفي

عند التعرف على مخاطر 

أخطاء جوهرية بسبب اإلحتيال 

 -وتقديرها، يجب على المدقق 

على افتراض وجود  بناءً 

مخاطر احتيال عند إثبات 

تقييم أي أنواع  -اإليرادات 

اإليرادات ومعامالت اإليرادات 

واإلقرارات التي تؤدى إلى 

وجود هذه المخاطر. وتحدد 

التوثيق المطلوب  42فقرة 

عندما يخلص المدقق إلى أن 

هذا االفتراض غير معمول به 

في ظروف ارتباط التدقيق. 

ال يمثل إثبات  وطبقاً لذلك،

اإليرادات مصدر خطر لخطأ 

 جوهري بسبب احتيال. 

المعيار 

26.1240 

الشروع  م ر .15ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (30أ-28أ

مستند 

 التخطيط

مستوفي 

 جزئي

لعدم ذكر 

اإليرادات 

تحديدا بدليل 

التدقيق 

   العام 
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يجب على المدقق أن يتعامل مع 

المخاطر المقدرة لألخطاء 

الجوهرية بسبب االحتيال على 

أنها مخاطر مهمة، وعلى ذلك، 

)إلى المدى الذي لم يفعله من 

قبل(، يجب على المدقق أن 

يحصل على فهم ألدوات التدقيق 

ذات العالقة بالجهة بما في ذلك، 

أنشطة التدقيق ذات الصلة بهذه 

 المخاطر 

الشروع  م ر   27.1240

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (32أ-31أ

مستند 

 التخطيط

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

الفصل الرابع 

مرحلة 

 االختبار 

  

، يجب على 1330طبقاً لمعيار 

المدقق تحديد االستجابات 

الشاملة لمواجهة المخاطر 

المقدرة لألخطاء الجوهرية 

بسبب االحتيال عند مستوى 

 القوائم المالية.

المعيار 

28.1240 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (33أ

مستند 

 التخطيط

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

الفصل الرابع 

مرحلة 

 االختبار 

  

عند تحديد االستجابات الشاملة 

لمواجهة المخاطر المقدرة 

االخطاء الجوهرية بسبب 

االحتيال عند مستوى قائمة 

مالية، يجب على المدقق: )أ( 

تعيين أعضاء فريق العمل 

واإلشراف عليهم، مع مراعاة 

معرفة مهارات وقدرات األفراد 

الذين سيُوكل إليهم مسؤوليات 

ق ارتباط مهم، وتقدير المدق

لمخاطر أخطاء جوهرية بسبب 

غش في االرتباط.، )ب( تقييم 

ما إذا كان اختيار وتطبيق 

السياسات المحاسبية من قبل 

وخصوصاً تلك  -إدارة الجهة 

المتعلقة بالمقاييس غير 

الموضوعية والمعامالت المعقدة 

تشير إلى تقرير مالي  -

مغشوش بسبب تطبيق اإلدارة 

ج( لممارسة إدارة األرباح.، و)

مراعاة عنصر عدم القدرة على 

التنبؤ بطبيعة وتوقيت ومدى 

 إجراءات التدقيق. 

المعيار 

29.1240 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

-34أ

()مرجع: 35أ

 (36الفقرة أ

مستند  

 التخطيط

   مستوفي 
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، يجب على 1330وفقا لمعيار 

المدقق تصميم وتنفيذ المزيد من 

إجراءات التدقيق، التي تستجيب 

في طبيعتها وتوقيتها ومداها، 

للمخاطر المقدرة لألخطاء 

جوهرية بسبب االحتيال عند 

 مستوى اإلقرار. 

المعيار 

30.1240 

الشروع  م ر .16ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (40أ-37أ

مستند 

 التخطيط

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

الفصل الرابع 

مرحلة 

 االختبار 

  

تكون اإلدارة في موقع فريد كي 

تقترف االحتيال بسبب قدرة 

اإلدارة على التالعب بالقيود 

المحاسبية وإعداد بيانات مالية 

مزيفة من خالل تجاوز أدوات 

التدقيق التي تظهر أنها تعمل 

 بشكل فعال. على الرغم من

اختالف مستوى مخاطر تجاوز 

اإلدارة ألدوات التدقيق من 

منشأة ألخرى، إال أن المخاطر 

ال تزال قائمة في كافة الجهات. 

وبسبب عدم امكانية توقع 

الطريقة التي يمكن أن يحدث 

بها مثل هذا التجاوز، فإن خطر 

األخطاء الجوهرية بسبب 

 االحتيال يعتبر خطر مهم.

المعيار 

31.1240 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

   مستوفي
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بغض النظر عن تقييم المدقق 

لمخاطر تخطي اإلدارة ألدوات 

التدقيق يتعين على المدقق أن 

يصمم ويؤدي إجراءات تدقيق 

كي: )أ( يختبر مالئمة قيود 

اليومية المسجلة في دفتر 

األستاذ العام والتعديالت 

األخرى التي أجريت من أجل 

القوائم المالية. خالل إعداد 

تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق 

لمثل هذه االختبارات، يقوم 

( االستفسارات من 1المدقق: )

األفراد المشاركين في عملية 

التقرير المالي بشأن األنشطة 

غير المناسبة، أو غير المألوفة 

فيما يتعلق بمعالجة قيود اليومية 

( اختيار 2والتسويات األخرى. )

ليومية والتعديالت قيود ا

األخرى التي أجريت في نهاية 

( 3فترة إعداد التقارير، و)

التفكير جديا في اختبار قيود 

اليومية والتعديالت األخرى 

خالل الفترة. )ب( فحص 

التقديرات المحاسبية، للتحقق 

مما إذا كانت تحتوي على 

تحيزات، وتقدير ما إذا كانت 

الظروف التي أدت إلى وجود 

تمثل خطر  -إن وجدت  -التحيز

أخطاء جوهرية بسبب اإلحتيال. 

عند إجراء هذا الفحص يتعين 

( تقدير ما إذا 1على المدقق: )

كانت األحكام والقرارات التي 

اتخذتها اإلدارة عند إجراء 

التقديرات المحاسبية التي 

حتى  -تتضمنها القوائم المالية 

 -ولو كانت في مفردها معقولة 

تمل من تشير إلى تحيز مح

جانب إدارة الجهة، يمكن أن 

يمثل خطر خطأ جوهري بسبب 

االحتيال، إذا كان األمر كذلك، 

يجب على المدقق أن يُعيد تقييم 

( 2التقديرات المحاسبية ككل و)

إجراء مراجعة بأثر رجعي 

ألحكام وافتراضات اإلدارة 

المتعلقة بالتقديرات المحاسبية 

المهمة، التي كان لها تأثير على 

لقوائم المالية للسنة السابقة )ج( ا

المعيار 

32.1240 

الشروع  م ر .17ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

( 44أ-41أ

)مرجع: الفقرة 

( 47أ-45أ

)مرجع: الفقرة 

 (48أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي  
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بالنسبة للمعامالت المهمة، التي 

تعد خارج المسار العادي لنشاط 

الجهة، أو التي تبدو أنها غير 

مألوفة في ضوء فهم المدقق 

للجهة وبيئتها، والمعلومات 

األخرى التي يتم الحصول 

عليها أثناء التدقيق، يجب على 

المدقق تقييم ما إذا كان األساس 

المنطقي التجاري لهذه 

المعامالت يشير إلى استخدامها 

كوسيلة إلعداد تقرير مالي 

مغشوش، أو إلخفاء اختالس 

 األصول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتعين على المدقق أن يحدد ما 

إذا كان، من أجل اإلستجابة 

على المخاطر المحددة لقيام 

اإلدارة بتخطي إجراءات 

التدقيق، سيحتاج المدقق أن 

يجري إجراءات تدقيق أخرى 

باإلضافة إلى تلك المشار إليها 

تحديدا أعاله )أي عندما يكون 

هناك مخاطر إضافية متعرف 

،ال عليها لتجاوزات اإلدارة

تغطيها اإلجراءات المنفذة 

لتناول المتطلبات المنصوص 

 (.32عليها في الفقرة 

المعيار 

33.1240 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند    

 التخطيط

   مستوفي  
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يقيم المدقق ما إذا كانت 

اإلجراءات التحليلية التي 

أنجزت عند القرب من نهاية 

التدقيق، أثناء تكوين استنتاج 

كلي يتعلق بما إذا كانت القوائم 

المالية متسقة وفهم المدقق 

للجهة، تشير إلى خطر خطأ 

جوهري بسبب احتيال، لم يتم 

 االنتباه لها قبل ذلك. 

المعيار 

34.1240 

ألعمال ا م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (50أ

أوراق 

 العمل

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

الفصل الرابع 

مرحلة 

االختبار + 

مرحلة 

 التقرير 

  

عندما يتعرف المدقق على 

وجود أخطاء، يجب عليه تحديد 

ما إذا كان هذا الخطأ يمثل 

مؤشراً على وجود خطأ، وإذا 

وجد هذ المؤشر، يجب على 

تقييم انعكاسات هذا المدقق 

الخطأ على الجوانب األخرى 

امكانية  –للتدقيق، بشكل خاص 

االعتماد على إفادات اإلدارة، 

مدركاً أن الغش أو االحتيال 

 ليس حادثاً منفصالً.

المعيار 

35.1240 

األعمال  م ر .18ف

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (51أ

أوراق 

 العمل

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

لرابع الفصل ا

مرحلة 

االختبار + 

فقرة  60ص

7 

  

 -إذا تعرف المدقق على خطأ 

كان جوهرياً، أو غير  سواء

وكان لديه من  -جوهري 

األسباب التي تجعله يعتقد بأن 

هذا الخطأ نتيجة، أو يمكن أن 

يكون نتيجة لغش، وأن اإلدارة 

) تحديدا اإلدارة العليا( متورطة 

في هذا الخطأ، يجب عليه إعادة 

النظر في تقدير مخاطر 

األخطأء الجوهرية بسبب 

ة االحتيال، وأثرها على طبيع

وتوقيت ومدى إجراءات 

التدقيق، كرد فعل للمخاطر التي 

 -تم تقديرها. يجب على المدقق 

أن يأخذ في الحسبان، ما  -أيضاً 

إذا كانت الظروف، أو الحاالت، 

تشير إلى تواطؤ محتمل بين 

الموظفين، أو اإلدارة، أو 

أطراف ثالثة عند إعادة النظر 

في مدى امكانية االعتماد على 

تي تم الحصول عليها األدلة ال

 سابقاً.

المعيار 

36.1240 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (52أ

أوراق 

العمل، 

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 
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عندما يتأكد المدقق أن، أو لم 

يتمكن من استنتاج ما إذا، 

القوائم المالية تعرضت لخطأ 

نتيجة لالحتيال يتعين  جوهرى

عليه أن يقيم آثار ذلك على 

 التدقيق. 

المعيار 

37.1240 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (53أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

إذا واجه المدقق ظروفاً 

استثنائية، نتيجة لوجود أخطاء 

جوهرية ناتجة عن حدوث، أو 

احتمال حدوث احتيال، تجعله 

يشك في قدرته على االستمرار 

في تنفيذ التدقيق، فيجب عليه: 

)أ( تحديد المسؤوليات المهنية 

والقانونية المطبقة على 

الظروف، والتي تشمل ما إذا 

لمدقق أن كان يوجد متطلب من ا

يرفع تقرير إلى الشخص أو 

األشخاص الذين أجروا تعيين 

التدقيق، في بعض الحاالت، 

السلطات التنظيمية، )ب( األخذ 

في االعتبار ما إذا كان األمر 

مالئما االنسحاب من المهمة 

الرقابية، حينما يكون االنسحاب 

ممكنا وفقا للقوانين والتشريعات 

المطبقة، و)ج( لو انسحب 

( التناقش مع مستوى 1قق: )المد

اإلدارة المالئم والمكلفين 

بالحوكمة انسحاب المدقق من 

المهمة الرقابية وأسباب 

( تحديد ما إذا 2االنسحاب، و)

كان هناك متطلب مهني، أو 

قانوني يتطلب التقرير إلى 

الشخص، أو األشخاص الذين 

 -تعاقدوا معه على التدقيق، أو 

إلى  -في بعض الحاالت 

طات التنظيمية حول السل

انسحاب المدقق من االرتباط 

 وأسباب ذلك. 

المعيار 

1240.38 

الشروع  م ر-م م .19ف

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (57أ-54أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 
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سوف يحصل المدقق على 

إفادات كتابية من اإلدارة وحيثما 

ينطبق، المكلفين بالحوكمة أن: 

)أ( تعترف بمسؤوليتها عن 

تصميم وتنفيذ، والمحافظة علي 

مراجعة داخلية لمنع واكتشاف 

االحتيال. )ب(أفصحت للمدقق 

عن نتائج تقديرها لمخاطر أن 

تكون القوائم المالية قد ُحرفت 

اً نتيجة لإلحتيال، تحريفاً جوهري

)ج( أنهم أفصحوا للمدقق عن 

علمهم باالحتيال أو االشتباه في 

االحتيال الذي يؤثر على الجهة 

( 2( اإلدارة، )1من قبل: )

الموظفين الذين لهم أدوار كبيرة 

( 3في التدقيق الداخلي، أو )

أخرى حيث يكون االحتيال له 

أثر كبير على القوائم المالية، 

صحوا للمدقق عن و)د( أنهم أف

علمهم بأية ادعاءات باالحتيال، 

أو االشتباه في احتيال، يؤثر 

على القوائم المالية للجهة من 

الموظفين أو المحللين أو 

 الجهات الرقابية أو غيرهم.

المعيار 

1240.39 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع:  

-58الفقرة أ

 (59أ

تواصل 

 رسمي

مستوفي  

 جزئي

 

بالتطبيق 

العملي 

المراسالت 

واالستفسارات 

الرسمية من 

اإلدارات 

يعتبر إفادات 

 كتابية .

غير  

مذكورة 

بالنص 

بدليل 

 التدقيق.

لو قام المدقق بتحديد وجود 

احتيال أو حصل على معلومات 

تشير إلى احتمال وجود احتيال، 

سوف يوصل المدقق هذه 

األمور على الفور إلى المستوى 

اإلدارة من أجل المناسب من 

إعالم ذوي المسؤولية األساسية 

من أجل منع والكشف عن 

االحتيال عن األمور المتعلقة 

 بمسؤولياتهم. 

المعيار 

1240.40 

الشروع  م ر-م م  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 60أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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إذا لم يكن جميع المكلفين 

بالحوكمة مشاركين في إدارة 

الجهة، لو حدد المدقق أو اشتبه 

في وجود احتيال يتضمن: )أ( 

اإلدارة، )ب( الموظفين الذين 

لهم أدوار كبيرة في التدقيق 

( أخرى حيث 3الداخلي، أو )

يكون االحتيال له أثر كبير على 

القوائم المالية، سوف يوصل 

المدقق هذه األمور إلى المكلفين 

ة في الوقت المناسب. بالحوكم

لو اشتبه المدقق في احتيال 

يتضمن اإلدارة، سوف يتعين 

على المدقق أن يوصل هذه 

الشكوك إلى المكلفين بالحوكمة 

ومناقشة معهم طبيعة وتوقيت 

ومدى إجراءات التدقيق الالزمة 

 إلكمال التدقيق. 

المعيار 

1240.41 

الشروع  م ر .20ف

في 

األعمال 

 الميدانية

لفقرة )مرجع: ا

 (63أ-61أ

أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

   مستوفي  

سوف يعلم المدقق المكلفين  

بالحوكمة بأية أمور أخرى 

تتعلق باالحتيال والتي تكون، 

في رأي المدقق، متعلقة 

 بمسؤولياتهم.

المعيار 

1240.42 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع:  

 (64الفقرة أ

تواصل 

 رسمي

مستوفي نقوم  

بها بالواقع 

 العملي 

  

لو تعرف المدقق أو شك في 

وجود احتيال، سيحدد ما إذا 

كانت هناك مسؤولية لإلبالغ 

عن الحادث أو االشتباه إلى 

طرف خارج الجهة. رغم أن 

الواجب المهني للمدقق هو 

الحفاظ على سرية معلومات 

العميل قد يحجم هذا اإلبالغ، إال 

ن للمدقق قد أن الواجب القانو

يتخطى واجب السرية في بعض 

 الحاالت. 

المعيار 

1240.43 

الشروع  م ر-م م .21ف

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (67أ-65أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

تواصل 

 رسمي

مستوفي من  

خالل إحالة 

الموضوع إلى 

جهة 

االختصاص 

المخالفات 

المالية أو 

 النيابة 
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يجب أن يُضمن المدقق في 

الخاصة بفهمه  -أوراق التدقيق 

للجهة وبيئتها وتقدير مخاطر 

األخطاء الجوهرية، كما يلي:)أ( 

القرارات المهمة التي تم 

التوصل إليها أثناء المناقشة بين 

أعضاء فريق االرتباط، فيما 

يتعلق باحتمال أن تحتوي القوائم 

المالية على أخطاء جوهرية 

ال.)ب( المخاطر بسبب احتي

المتعرف عليها، والمقدرة 

لألخطاء الجوهرية بسبب 

االحتيال عند مستوى القوائم 

وعند مستوى  -ككل  -المالية 

 التأكيد.

المعيار 

1240.44 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند    

 التخطيط

مستوفي دليل  

التدقيق العام 

فقرة  86ص 

510 

  

يجب أن يتضمن توثيق ردود 

فعل المدقق المخاطر المقدرة 

لألخطاء الجوهرية، طبقاً 

، ما 1330لمتطلبات معيار 

يلي: )ا( االستجابات الشاملة 

للمخاطر المقدرة لألخطاء 

الجوهرية بسبب اإلحتيال عند 

مستوى القوائم المالية، وطبيعة، 

وتوقيت، ومدى إجراءات 

ءات التدقيق، وعالقة هذه اإلجرا

بالمخاطر المقدرة لوجود أخطاء 

جوهرية بسبب االحتيال عند 

مستوى اإلقرار.، و)ب( نتائج 

إجراءات التدقيق، بما في ذلك، 

اإلجراءات المصممة لمواجهة 

مخاطر تجاوز اإلدارة ألدوات 

 التدقيق.

المعيار 

1240.45 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

   مستوفي  

يجب على المدقق توثيق 

االتصاالت بشأن اإلحتيال مع 

اإلدارة، المكلفين بالحوكمة، 

 والجهات التنظيمية وغيرهم.

المعيار 

1240.46 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

تواصل   

رسمي، 

محاضر 

 االجتماعات

مستوفي نقوم  

بها بالواقع 

 العملي 

  

عندما يتوصل المدقق إلى أن  

االفتراض المسبق بوجود خطر 

أخطاء جوهرية بسبب احتيال 

يتعلق بإثبات اإليرادات غير 

معمول به في ظل ظروف 

االرتباط، يجب على المدقق 

 توثيق أسباب ذلك االستنتاج.

المعيار 

1240.47 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

أوراق   

 العمل

مستوفي 

 جزئي

لعدم ذكر  

اإليرادات 

تحديدا بدليل 

التدقيق 

  العام 
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كجزء من اكتساب فهم للجهة 

، 1315وبيئتها وفقا لمعيار 

سيكتسب المدقق فهما عاما لما 

يلي: )أ( اإلطار القانوني 

والتنظيمي المطبق على الجهة 

والصناعة أو القطاع الذي تعمل 

فيه الجهة، و)ب( كيف تلتزم 

 الجهة بهذا اإلطار. 

لمعيار ا

1250 .

12 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (7أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي  

سيحصل المدقق على أدلة تدقيق 

كافية ومالئمة تتعلق بااللتزام 

بأحكام هذه القوانين واللوائح 

المتعارف عليها عامة أن لها 

أثر مباشر على تحديد الكميات 

الكبيرة واإلفصاحات في القوائم 

 المالية. 

المعيار 

1250 .

13 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (8أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

سيجري المدقق إجراءات 

التدقيق التالية كي يساعد على 

تحديد حاالت عدم االلتزام 

بالقوانين واللوائح األخرى التي 

قد يكون لها أثر مادي على 

القوائم المالية: )أ( االستفسار 

من اإلدارة وحيثما كان األمر 

مالئما، المكلفين بالحوكمة، من 

أجل ما إذا كانت الجهة ملتزمة 

ه القوانين واللوائح، بمثل هذ

و)ب( التفتيش على التماثل، في 

حال وجوده، مع السلطات 

المانحة للترخيص أو السلطات 

 الرقابية .

المعيار 

1250 .

14 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (10أ-9أ

أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

مستوفي  

 جزئي 

وفقا للتجربة 

العملية من 

واقع خبرة 

 المدققين في

التعامل مع 

هذه 

    المواقف
واإلجراءات 

التي يقومون 

بها خالل 

 مهمة التدقيق 

النقطة ب  

غير 

مذكورة 

 بالدليل.

خالل  -يجب على المدقق 

أن يظل متنبهاً  -التدقيق 

الحتمال أن إجراءات التدقيق 

األخرى المطبقة، قد تظهر له 

 حاالت من عدم االلتزام. 

المعيار 

1250 .

15 

شروع ال م ر .8ف

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (11أ

أوراق 

 العمل

مستوفي دليل  

 التدقيق العام

  

سوف يطلب المدقق من اإلدارة 

ولو كان األمر منطبقا، المكلفين 

توفير بيانات كتابية  بالحوكمة

أن كافة الحاالت المعروفة لعدم 

االلتزام أو االشتباه في عدم 

االلتزام بالقوانين واللوائح التي 

يجب أن تؤخذ أثرها في 

االعتبار أثناء إعداد البيانات 

 المالية قد أفصح عنها للمدقق. 

المعيار 

1250 .

16 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

ة )مرجع: الفقر

 (12أ

تواصل 

 رسمي

مستوفي  

 جزئي 
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لو علم المدقق معلومات تتعلق 

بحالة عدم التزام أو اشتباه في 

عدم التزام بالقوانين واللوائح، 

سيكتسب المدقق: )أ( فهما 

لطبيعة العمل والظروف التي 

حدث فيها، و)ب( معلومات 

أخرى لتقييم األثر المحتمل على 

 القوائم المالية. 

المعيار 

1250 .

18 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

()مرجع: 13أ

 (14الفقرة أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

لو شك المدقق في احتمال وجود 

عدم التزام، سوف يناقش األمر 

مع اإلدارة وحيثما ينطبق، مع 

المكلفين بالحوكمة. لو كانت 

لم  اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة

تقدم معلومات كافية تساند أن 

الجهة تلتزم بالقوانين واللوائح 

وفي رأي المدقق، أثر عدم 

االلتزام المشكوك فيه قد يكون 

كبيرا على البيانات المالية، 

سوف ينظر المدقق في الحاجة 

 للحصول على استشارة قانونية.

المعيار 

1250 .

19 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

الفقرة )مرجع: 

 (16أ-15أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

لو تعذر الحصول على 

معلومات كافية حول عدم 

االلتزام المشتبه فيه، سوف يقيم 

المدقق أثر انعدام أدلة التدقيق 

الكافية والمالئمة على رأي 

 المدقق.

المعيار 

1250 .

20 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    مستوفي

أن عدم لو خلص المدقق إلى 

االلتزام له أثر ذو أهمية نسبية 

على البيانات المالية، وأن األمر 

لم يبين بشكل كافي في البيانات 

المالية، سوف يقوم المدقق، وفقا 

، بالتعبير عن 1705لمعيار 

رأي متحفظ أو رأي عكسي 

 على البيانات المالية.

المعيار 

1250 .

25 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ينطبقال  

لو لم يتمكن المدقق من تحديد ما 

إذا كان عدم االلتزام قد حدث 

بسبب قيود فرضت بحكم 

الظروف وليس من اإلدارة أو 

المكلفين بالحوكمة، سوف يقيم 

المدقق أثر ذلك على الرأي وفقا 

 ،1705لمعيار 

المعيار 

1250 .

27 

رفع  م ر  

 التقارير

تواصل   

رسمي، 

تقرير 

 التدقيق

   مستوفي 
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في حالة عدم وجود عدم التزام 

محدد أو محتمل، لن يكون 

المدقق ملزما أن يؤدي 

إجراءات التدقيق المتعلقة 

بالتزام الجهة بالقوانين واللوائح 

خالفا لتلك المبينة في الفقرات 

12-16. 

المعيار 

1250.17 

الشروع  م ر-م م  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

سياسة   

الجهاز 

األعلى 

 للرقابة

   غير مستوفي

سوف يقيم المدقق تبعات عدم 

االلتزام فيما يتعلق بالجوانب 

األخرى للتدقيق، ويشمل ذلك 

تقييم مخاطر التدقيق واتخاذ 

 قرار مالئم. 

المعيار 

1250.21 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (18أ-17أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي 

  

  

إن لم يكن المكلفين بالحوكمة 

مشاركين في إدارة الجهة، 

وبالتالي مدركين لألمور 

المتعلقة بعدم االلتزام المحدد أو 

المشتبه فيه الذي تم توصيله 

بالفعل إلى المدقق، سيتواصل 

المدقق مع المكلفين بالحوكمة 

بشأن األمور المتعلقة بعدم 

االلتزام بالقوانين واللوائح التي 

 ا المدقق أثناء التدقيق.يعلم به

المعيار 

1250.22 

الشروع  م ر .9ف

في 

األعمال 

 الميدانية

تواصل   

 رسمي

   مستوفي  

لو المدقق يعتقد أن عدم االلتزام 

 22المشار إليه في الفقرة 

مقصود وذي اهمية نسبية، 

سوف يقوم المدقق بالتواصل مع 

المكلفين بالحوكمة بأسرع ما 

 يمكن.

المعيار 

1250.23 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

تواصل   

 رسمي

   مستوفي  

لو شك المدقق أن اإلدارة أو 

مشاركين في  المكلفين بالحوكمة

عدم االلتزام، سوف يقوم المدقق 

بتوصيل األمر إلى المستوى 

األعلى التالي من السلطة في 

الجهة، لو كان موجودا، مثل 

لجنة تدقيق أو مجلس إشرافي. 

حينما ال توجد سلطة أعلى، أو 

لو ظن المدقق أن التواصل قد 

ال يتم أخذه بمحمل الجد أو في 

حال كونه غير واثق من 

لوب أن يتواصل معه، المط

سوف يفكر المدقق جديا في 

الحاجة للحصول على استشارة 

 قانونية.

المعيار 

1250.24 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

تواصل   

 رسمي

   مستوفي  
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لو منعت اإلدارة أو المكلفين 

المدقق من الحصول  بالحوكمة

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

لتقييم ما إذا كان عدم االلتزام قد 

يكون له أهمية نسبية على 

البيانات المالية، أو قد يكون 

حدث، سوف يعبر المدقق عن 

رأي متحفظ أو عدم امكانية 

إبداء الرأي على البيانات المالية 

على أساس القيد على نطاق 

 .1705يار التدقيق وفقا لمع

المعيار 

1250.26 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   الينطبق

لو تعرف المدقق أو يشك في 

وجود عدم التزام بالقوانين 

واللوائح، سيحدد المدقق ما إذا 

كانت هناك مسؤولية لإلبالغ 

عن ما حدد أو االشتباه في عدم 

االلتزام إلى طرف خارج 

 الجهة. 

المعيار 

1250.28 

رفع  م ر .10ف

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (20أ-19أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي  

سوف يضم المدقق في مستندات 

التدقيق عدم االلتزام المحدد أو 

المشتبه يه بالقوانين واللوائح 

ونتيجة للمناقشات مع اإلدارة 

ولو كان األمر منطبقا، المكلفين 

بالحوكمة واألطراف األخرى 

 خارج الجهة.

المعيار 

1250.29 

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (21أ

محضر 

 االجتماع

   مستوفي  
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في حالة الجهات المدرجة، 

يتعين على المدقق أن يبلغ 

: )أ( بيان أن المكلفين بالحوكمة

فريق التدقيق واآلخرين في 

الجهاز األعلى للرقابة حسب ما 

هو مالئم، ووقتما كان ذلك 

منطبقا، شبكة الشركات تلتزم 

بالمتطلبات األخالقية المعنية بما 

( 1يتعلق باالستقاللية، و)ب( )

كافة العالقات واألمور األخرى 

بين الجهاز االعلى للرقابة 

ة التي وشبكة الشركات والجه

في رأي المدقق المهني قد يظن 

أن لها ثقل بشكل معقول على 

االستقاللية. قد يشمل هذا 

إجمالي اتعاب التدقيق عن الفترة 

التي تغطي البيانات المالية 

وغير التدقيق التي قدمها الجهاز 

األعلى للرقابة وشبكة الشركات 

إلى الجهة والمكونات التي تقع 

في نطاق الجهة. سوف 

هذه الرسوم إلى فئات  تخصص

مالئمة لمساعدة هؤالء المكلفين 

بالحوكمة في تقييم آثار الخدمات 

( 2على استقاللية المدقق، و)

الضمانات ذات العالقة التي 

طبقت من أجل تالفي األخطار 

المحددة على االستقاللية أو 

 تخفيضها إلى مستوى مقبول. 

المعيار 

1260 :

17 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر-م م .9ف

 (23أ-21أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

محضر 

 االجتماع 

   الينطبق 

سيحدد المدقق األشخاص 

المناسبين داخل الكيان الحوكمي 

للجهة الذين سوف يتم التواصل 

 معهم. 

المعيار 

1260:11 

ما قبل  م ر .4ف

المهمة 

 الرقابية 

مرجع: الفقرة 

 4أ-1أ

مستند 

التخطيط، 

خطاب 

المهمة 

 الرقابية 

   مستوفي 

لو تواصل المدقق مع مجموعة 

فرعية من المكلفين بالحوكمة 

على سبيل المثال لجنة تدقيق أو 

شخص، يتعين على المدقق أن 

يحدد ما إذا كان المدقق يحتاج 

للتواصل مع باقي المكلفين 

 بالحوكمة.

المعيار 

1260:12 

ما قبل  م ر .5ف

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (7أ-5أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 
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في بعض الحاالت، سيكون كل 

من هم مسؤولين عن الحوكمة 

مشاركين في إدارة الجهة على 

سبيل المثال مؤسسة صغيرة 

والتي فيها يقوم المالك الوحيد 

بإدارة الجهة وال يوجد شخص 

. في هذه آخر له دور حوكمي

الحاالت، لو تم توصيل األمور 

المطلوبة من خالل المعيار إلى 

األشخاص الذين لديهم 

مسؤوليات إدارية، وهؤالء 

األشخاص لديهم مسؤوليات 

حوكمية، يجب أال توصل 

األمور مرة أخرى إلى نفس 

هؤالء األشخاص في دورهم 

 الحوكمي.

المعيار 

1260:13 

ما قبل  م ر  

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (8أ

تواصل 

 رسمي

   الينطبق 

سوف يقوم المدقق بالتواصل مع 

المكلفين بالحوكمة بمسؤوليات 

المدقق فيما يتعلق بالتدقيق على 

البيانات المالية، ويشمل ذلك: 

)أ( يكون المدقق مسؤوال عن 

تشكيل والتعبير عن رأي حول 

البيانات المالية التي قد أعدت 

إشراف  من قبل اإلدارة مع

المكلفين بالحوكمة، و)ب( ال 

يعفي التدقيق على البيانات 

المالية اإلدارة أو المكلفين 

 بالحوكمة من مسؤولياتهم.

المعيار 

1260:14 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (10أ-9أ

محضر 

االجتماع، 

خطاب 

المهمة 

 الرقابية 

   مستوفي 

سوف يعلم المدقق المكلفين 

بنظرة عامة على  بالحوكمة

النطاق المخطط له وتوقيت 

 التدقيق.

المعيار 

1260:15 

، 6ف

 .7ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (15أ-11أ

محضر 

االجتماع، 

خطاب 

المهمة 

 الرقابية 

   مستوفي 
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سوف يعلم المدقق المكلفين 

: )أ( آراء المدقق حيال بالحوكمة

الجوانب الكيفية الكبيرة 

لممارسات الجهة المحاسبية 

والتي تشمل السياسات 

المحاسبية والتقديرات المحاسبية 

واإلفصاحات عن البيانات 

المالية. حيثما كان األمر 

منطبقا، يتعين على المدقق أن 

يفسر للمخولين بالحوكمة لماذا 

يعتبر المدقق ممارسة ما ذات 

همية كبيرة، والتي تكون أ

مقبولة وفقا إلطار رفع التقارير 

المالية، والتي ال تكون األنسب 

لظروف معينة للجهة، )ب( 

صعوبات كبيرة، في حال 

 وجودها، تواجهه أثناء التدقيق.

المعيار 

1260:16 

الشروع  م ر .8ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

()مرجع: 16أ

الفقرة 

()مرجع: 17أ

الفقرة 

()مرجع: 18أ

الفقرة 

()مرجع: 19أ

 (20الفقرة أ

تواصل 

رسمي، 

محاضر 

 االجتماعات

 مستوفي  

 

وذلك من 

خالل 

المالحظات 

بالتقرير أو 

عن طريق 

االجتماع مع 

 الجهة .

  

سوف يعلم المدقق المكلفين 

بالحوكمة بنظرة عامة على 

شكل وتوقيت والمحتوى العام 

 المتوقع للمكاتبات. 

المعيار 

1260:18 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (36أ-28أ

تواصل 

رسمي، 

محاضر 

 االجتماعات

   مستوفي 

سوف يعلم المدقق كتابة 

بما يتعلق  المكلفين بالحوكمة

بالنتائج الكبيرة من التدقيق لو 

كان التواصل الشفهي، في رأي 

المدقق المهني، غير مالئم. 

يجب أن تشتمل المكاتبات 

الكتابية كافة األمور التي طرأت 

 أثناء سير أعمال التدقيق.

المعيار 

1260:19 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (39أ-37أ

تواصل 

رسمي، 

محاضر 

 االجتماعات

   مستوفي 

سوف يعلم المدقق كتابة 

المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق 

باستقاللية المدقق حينما يتطلب 

 .17األمر ذلك بموجب الفقرة 

المعيار 

1260:20 

خطاب    التخطيط م ر  

المهمة 

 الرقابية 

   مستوفي 

سوف يعلم المدقق المكلفين 

بالحوكمة بذلك في الوقت 

 المناسب. 

المعيار 

1260:21 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (41أ-40أ

تواصل 

رسمي، 

خطاب 

المهمة 

 الرقابية 

   مستوفي 
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سوف يقوم المدقق بتقييم ما إذا 

كان التواصل المتبادل بين 

قد  المدقق والمكلفين بالحوكمة

كان مالئما لهدف التدقيق. إن لم 

يكن كذلك، يقوم المدقق بتقييم 

األثر، في حال وجوده، على 

تقييم المدقق لمخاطر الخطأ ذو 

األهمية النسبية والقدرة على 

الحصول على أدلة تدقيق كافية 

ومالئمة وأن يتخذ القرار 

 المالئم

المعيار 

1260:22 

الشروع  م ر .10ف

في 

 التخطيط

الفقرة )مرجع: 

 (44أ-42أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

حينما تكون األمور مطلوبة من 

خالل المعيار أن توصل شفهيا، 

على المدقق أن يضمها في 

توثيق التدقيق موضح وقتها 

وإلى من يجب أن توصل. 

حينما تكون األمور قد وصلت 

كتابة، يتعين على المدقق أن 

يحتفظ بنسخة من المكاتبة 

 التدقيق.كجزء من مستندات 

المعيار 

1260:23 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع:  

 (45الفقرة أ

أوراق 

 العمل

    مستوفي 

كما سيتواصل المدقق أيضا مع 

اإلدارة على المستوى المالئم 

وفي الوقت المناسب: )أ( كتابة، 

بأوجه القصور الكبيرة في 

الضوابط الداخلية التي تواصل 

بشأنها المدقق أو ينوي التواصل 

مع المكلفين بالحوكمة إال إن 

كان األمر غير مالئم للتواصل 

المباشر مع اإلدارة في ظل 

و)ب( أوجه القصور الظروف، 

األخرى في الضوابط الداخلية 

أثناء التدقيق التي تم توصيلها 

إلى اإلدارة من أطراف أخرى 

والتي، في راي المدقق تكون 

 ذات أهمية. 

المعيار 

1265:10. 

.، 3ف

 .4ف

الشروع  م ر

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

، 19أ

()مرجع: 27أ

، 14الفقرة أ

-20أ

()مرجع: 21أ

-22الفقرة أ

 (26أ

تواصل 

 رسمي

    مستوفي 
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سوف يضم المدقق في 

المكاتبات أوجه القصور الكبيرة 

في التدقيق الداخلي: )أ( وصف 

ألوجه القصور وتفسير أثرها 

المحتمل، و)ب( معلومات كافية 

لتمكين المكلفين بالحوكمة 

واإلدارة من أجل استيعاب 

سياق التواصل. على وجه 

ح المدقق التحديد، سوف يشر

أن: )أ( الهدف من التدقيق كان 

أن يعبر المدقق عن رأي يتعلق 

( ضم 2بالبيانات المالية، )

التدقيق اعتبارات للتدقيق 

الداخلية المتعلقة بإعداد البيانات 

المالية من أجل تصميم 

إجراءات تدقيق تكون مالئمة 

في ظل الظروف، ولكن ليس 

لهدف التعبير عن رأي حول 

( 3قيق الداخلي، و)فعالية التد

األمور التي يتم رفع التقارير 

بشأنها محدودة بأوجه القصور 

التي استخلص المدقق أنها ذات 

أهمية كافية من أجل أن يتم رفع 

تقرير بشأنها إلى المكلفين 

 بالحوكمة.

المعيار 

1265:11. 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

()مرجع: 28أ

-29الفقرة أ

 (30أ

أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

 مستوفي  

 

وذلك من 

خالل الواقع 

العملي من 

خالل 

المكاتبات أو 

المالحظات 

بالتقرير أو 

عن طريق 

االجتماع مع 

 الجهة .

  

سوف يحدد المدقق ما إذا كان، 

على أساس عمل التدقيق الذي 

أنجز، قد حدد المدقق واحد أو 

أكثر من أوجه القصور في 

 الضوابط الداخلية. 

المعيار 

1265:7. 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (4أ-1أ

أوراق 

 العمل

مستوفي وذلك 

من خالل 

الواقع العملي 

من خالل  

المالحظات 

 بالتقرير

  

لو حدد المدقق واحد أو أكثر 

من أوجه القصور في الضوابط 

الداخلية، سوف يحدد المدقق، 

على أساس عمل التدقيق الذي 

كان فرديا أو  أنجز، ما إذا

بالتضامن، تشكل أوجه قصور 

 كبيرة. 

المعيار 

1265:8. 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (11أ-5أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

سوف يتواصل المدقق كتابة 

حول أوجه القصور الكبيرة في 

الضوابط الداخلية المحددة أثناء 

 التدقيق إلى المكلفين بالحوكمة

 في الوقت المناسب. 

المعيار 

1265:9. 

األعمال  م ر .5ف

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

، 18أ-12أ

 (27أ

تواصل 

 رسمي

مسوفي من  

الواقع العملي 

ارسال 

مذكرات 

 مباشرة 
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يتعين على المدقق أن يحدث 

ويغير استراتيجية التدقيق الكلية 

وكذلك خطة التدقيق حسب 

 الضرورة أثناء سير التدقيق. 

المعيار 

1300:10. 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (13أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي

يتعين على المدقق لتخطيط 

لطبيعة وتوقيت ومدى توجيه 

واإلشراف على أعضاء فريق 

 التدقيق ومراجعة عملهم. 

المعيار 

1300:11. 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر .8ف

 (15أ-14أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي

سوف يضم المدقق في مستندات 

التدقيق: )أ( استراتيجية التدقيق 

الكلية، و)ب( خطة التدقيق، 

و)ج( أي تغييرات كبيرة تجرى 

أثناء المهمة الرقابية مع التدقيق 

الستراتيجية التدقيق الكلية أو 

خطة التدقيق، وأسباب هذه 

 التغييرات. 

المعيار 

1300:12 

.، 8ف

 .9ف

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر

 (19أ-16أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

يتعين على المدقق أن يتولى 

األنشطة التالية قبل الشروع في 

تدقيق مبدئي: )أ( تنفيذ إجراءات 

 1220ينص عليها معيار 

المتعلق بقبول عالقة العميل 

ومهمات التدقيق المحددة، 

و)ب( التواصل مع المدقق 

يير في السابق، لو حدث تغ

المدققين، بما يتوافق والمتطلبات 

 األخالقية ذات العالقة.

المعيار 

1300:13 

ما قبل  م ر .10ف

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (20أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

في المهمة  سيشارك المسؤل

واألعضاء اآلخرين المهمين في 

فريق التدقيق في التخطيط 

للتدقيق ويشمل ذلك التخطيط 

والمشاركة في النقاش بين 

 أعضاء فريق التدقيق. 

المعيار 

1300:5. 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (4أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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يتعين على المدقق أن يتولى 

الشروع في األنشطة التالية قبل 

تدقيق مبدئي: )أ( تنفيذ إجراءات 

 1220ينص عليها معيار 

المتعلق بمواصلة عالقة العميل 

ومهمات التدقيق المحددة، )ب( 

تقييم االلتزام بالمعايير األخالقية 

المعنية، شاملة االستقاللية، وفقا 

، و)ج( الوصول 1220لمعيار 

إلى فهم لشروط المهمة 

الرقابية، كما هو منصوص 

 .1210عليه في معيار 

المعيار 

1300:6. 

ما قبل  م ر .6ف

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (7أ-5أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

ينبغي على المدقق وضع 

إستراتيجية تدقيق شاملة توضح 

نطاق وتوقيت واتجاه التدقيق، 

وتوفر إرشادات لوضع خطة 

 التدقيق.

المعيار 

1300:7. 

مستند    التخطيط م ر  

 التخطيط

    مستوفي 

على المدقق في حال وضع 

خطة تدقيق شاملة مراعاة ما 

تحديد خصائص العملية  -يلي: أ

التحقق  -التي تبين نطاقها، ب

من أهداف إعداد التقارير 

الخاصة بالعملية للتخطيط 

لتوقيت التدقيق وطبيعة 

 -اإلتصاالت المطلوبة، ج

دراسة العوامل التي تعتبر، وفق 

قدير المهني للمدقق، هامة في الت

 -توجيه جهود فريق العملية، د

تحديد نتائج األنشطة األولية 

للعملية، وحيثما كان ذلك ممكنًا، 

فيما إذا كانت المعرفة المكتسبة 

في العمليات األخرى التي يتم 

أداؤها للجهة تعتبر مالئمة، 

التحقق من طبيعة وتوقيت  -وهـ

ء ونطاق الموارد الالزمة ألدا

 العملية.

المعيار 

1300:8. 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر .7ف

 (11أ-8أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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على المدقق وضع خطة تدقيق 

 طبيعة -تتضمن بيانًا لما يلي: أ

وتوقيت ونطاق إجراءات تقييم 

المخاطر المخطط لها، كما هو 

، 1315محدد بموجب معيار 

طبيعة وتوقيت ونطاق  -ب

إجراءات التدقيق اإلضافية 

المخطط لها عند مستوى 

اإلثبات، كما هو محدد بموجب 

، 1330معيار التدقيق الدولي 

إجراءات التدقيق األخرى  -وج

المخطط لها والمطلوب تنفيذها 

 حيث تمتثل العملية للمعايير.ب

المعيار 

1300:9. 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (12أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

على المدقق تحديد وتقييم 

مخاطر الخطأ ذات األهمية 

النسبية التي قد يقابلها والتي 

تفرض عليه الحاجة لتيقن 

إضافي أن المعامالت 

والحوادث قد نفذت وفقا 

 للتشريعات.

المعيار 

1315 

 .17ف

الشروع  م ر .17ف

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    مستوفي 

عادة ما يقوم مدققي القطاع 

العام بضم إجراءات الميزانية 

كجزء أساسي من استيعابهم 

 للجهة وبيئتها ومخاطر التقييم.

المعيار 

1315 

 .18ف

الشروع  م ر .18ف

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    مستوفي 

يناقش أعضاء فريق التدقيق 

المهمين حساسية البيانات المالية 

للجهة للخطأ ذي األهمية النسبية 

وأن تطبيق إطار رفع التقارير 

المالية المطبق على حقائق 

 الجهة وظروفها. 

المعيار 

1315.10 

.، 11ف

 .12ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (16أ-14أ

محضر 

االجتماع، 

أوراق 

 العمل

    مستوفي 
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سيحصل المدقق على فهم لما 

يلي: )أ( عوامل الصناعة 

والتنظيم والعوامل األخرى 

المعنية وتشمل إطار رفع 

التقارير المالية المطبق. )ب( 

( 1طبيعة الجهة والتي تشمل: )

( إطار الملكية 2عملياتها، )

( أنواع 3والحوكمة، )

االستثمارات التي تقوم بها 

ة التي تنظم ( الطريق4الجهة، و)

بها الجهة وكيف تمول كي 

يتمكن المدقق من استيعاب فئات 

المعامالت وأرصدة الحسابات 

واإلفصاحات المتوقعة في 

البيانات المالية. )ج( اختيار 

الجهة وتطبيق السياسات 

المحاسبية والتي تشمل أسباب 

التغييرات عليها. يقوم المدقق 

بتقييم ما إذا كانت سياسات 

اسبية مالئمة لعملها الجهة المح

ومتسقة مع إطار رفع التقارير 

المالية المطبق والسياسات 

المحاسبية المستخدمة في 

الصناعة المعنية. )د( أهداف 

الجهة واستراتيجياتها، والتي قد 

ينتج عنها مخاطر خطأ ذي 

أهمية نسبية. )هـ( قياس 

 ومراجعة األداء المالي للجهة.

المعيار 

1315.11 

. 12ف

 .13ف

الشروع  ر م

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

-17أ

()مرجع: 22أ

-23الفقرة أ

( )مرجع: 27أ

( 28الفقرة أ

)مرجع: الفقرة 

( 35أ-29أ

)مرجع: الفقرة 

 (41أ-36أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

يتعين على المدقق أن يكتسب 

فهما للضوابط الداخلية وثيقة 

الصلة بالتدقيق. رغم أن أغلب 

بالتدقيق الضوابط المتعلقة 

يحتمل أن تتعلق برفع التقارير 

المالية، إال أنه ليست كل 

الضوابط المتعلقة برفع التقارير 

المالية مرتبطة بالتدقيق. هذا 

األمر يرجع إلى التقدير المهني 

للمدقق ما إذا كان أحد 

الضوابط، منفردا أو مع غيره، 

 متعلقا بالتدقيق.

المعيار 

1315.12 

الشروع  م ر .14ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (65أ-42أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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أثناء اكتساب فهم للضوابط التي 

تكون مرتبطة بالتدقيق، يتعين 

على المدقق أن يقيم تصميم تلك 

الضوابط وتحديد ما إذا كانت قد 

تم تطبيقها، من خالل إجراء 

إجراءات باإلضافة إلى 

 االستفسار عن أفراد الجهة. 

المعيار 

1315.13 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 68أ-66أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

يتعين على المدقق أن يكتسب 

فهما لبيئة الضوابط. كجزء من 

اكتساب هذا الفهم، يقوم المدقق 

بتقييم ما إذا كان: )أ( اإلدارة، 

تحت إشراف المكلفين 

بالحوكمة، قد أسست وصانت 

أخالقي،  ثقافة أمانة وسلوك

و)ب( نقاط القوة في عناصر 

بيئة التدقيق التي توفر كلها 

أساس مالئم للعنصرات 

األخرى للضوابط الداخلية، وما 

إذا كانت هذه المكونات األخرى 

لم تحدد بأوجه قصور في بيئة 

 التدقيق. 

المعيار 

1315.14 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (78أ-69أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

سيكتسب المدقق فهما لما إذا 

كانت الجهة لديها عملية من 

أجل: )أ( تحديد مخاطر العمل 

المتعلقة بأهداف رفع التقارير 

المالية، )ب( تقدير أهمية 

المخاطر، )ج( تقييم احتمالية 

حدوثها، و)د( اتخذا قرار بشأن 

المهمة الرقابية مع هذه 

 المخاطر.

المعيار 

1315.15 

الشروع  ر م .15ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 79أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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لو كانت الجهة قد أسست مثل 

عملية تقييم »هذه العملية 

، يتعين على «مخاطر الجهة

المدقق اكتساب فهم لها ونتائج 

ذلك. لو حدد المدقق مخاطر 

خطأ ذات أهمية نسبية والتي 

فشلت اإلدارة في تحديدها، يقوم 

بتقييم ما إذا كان هناك  المدقق

مخاطر ضمنية ذات نوع يتوقع 

المدقق أن يكون قد حدد من 

خالل عملية تقييم مخاطر 

الجهة. لو كانت هناك مثل هذه 

المخاطر، يتعين على المدقق 

اكتساب فهم لماذا فشلت هذه 

العمية في تحديدها، وتقييم ما إذا 

كانت العملية مالئمة لظروفها 

ناك عجز أو تحديد لو كان ه

كبير في الضوابط الداخلية فيما 

يتعلق بعملية تقييم مخاطر 

 الجهة.

المعيار 

1315.16 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    مستوفي 

لو لم تؤسس الجهة مثل هذه 

العملية، سيناقش المدقق مع 

اإلدارة ما إذا كانت مخاطر 

العمل المتعلقة برفع التقارير 

المالية قد تم تحديدها، سوف 

يقوم المدقق بتقييم ما إذا كان 

غياب وجود عملية تقييم مخاطر 

موثقة مالئم في ظل الظروف 

أو تحديد ما إذا كان األمر يمثل 

را في الضوابط قصورا كبي

 الداخلية. 

المعيار 

1315.17 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (80أ

تواصل 

رسمي، 

محاضر 

 االجتماعات

    مستوفي 
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يتعين على المدقق أن يكتسب 

فهما لنظام المعلومات، ويشمل 

ذلك عمليات العمل المتعلقة بها، 

والمتعلقة برفع التقارير المالية، 

ويشمل ذلك: )أ( فئات المهمة 

الرقابية في عمليات الجهة 

والتي تكون مهمة في البيانات 

المالية، )ب( اإلجراءات، داخل 

تقنية المعلومات واألنظمة 

وية، والتي من خاللها اليد

تجرى هذه المهمة الرقابية وتقيد 

وتعالج وتصحح حسب 

الضرورة، وتنقل إلى دفتر 

االستاذ العام وتذكر في البيانات 

المالية، )ج( سجالت المحاسبة 

المتعلقة والمعلومات المساندة 

والحسابات المحددة في البيانات 

المالية التي تستخدم في إجراء 

إلبالغ عن وقيد ومعالجة وا

المهمة الرقابية، يشمل ذلك 

تصحيح المعلومات الغير 

صحيحة وكيف تنقل المعلومات 

إلى دفتر االستاذ العام. قد تكون 

السجالت إما يدوية أو 

إلكترونية، )د( كيف تلتقط 

أنظمة المعلومات الحاالت 

والظروف، خالف المهمة 

الرقابية والتي تكون كبيرة األثر 

ية، )هـ( عملية في البيانات المال

رفع التقارير المالية المستخدمة 

في إعداد البيانات المالية للجهة، 

ويشمل ذلك التقديرات 

المحاسبية الكبيرة واإلفصاحات، 

و)و( الضابط المحيطة بقيود 

اليومية والتي تشمل قيود 

اليومية الغير عادية أو 

 تعديالتها.

المعيار 

1315.18 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (85أ-81أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

سيكتسب المدقق فهما بكيفية 

توصيل الجهة ألدوار 

ومسؤوليات رفع التقارير المالية 

واألمور المهمة المتعلقة برفع 

التقارير المالية والتي تشمل: )أ( 

التواصل بين اإلدارة والمكلفين 

بالحوكمة، و)ب( التواصل 

المتعلقة  الخارجي، مثل تلك

 بالسلطات الرقابية .

المعيار 

1315.19 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (87أ-86أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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سيكتسب المدقق فهما ألنشطة  

التدقيق المتعلقة بالتدقيق، وهي 

التي يحكم المدقق عليها أنها 

ضرورية من أجل تقييم مخاطر 

الخطأ ذي األهمية النسبية عند 

مستوى التيقن وتصميم 

إجراءات تدقيق إضافية ردا 

على المخاطر المقيمة. ال 

يتطلب التدقيق فهما لكافة أنشطة 

ة بكل فئة كبيرة التدقيق المتعلق

من المهمة الرقابية وأرصدة 

الحسابات واإلفصاحات في 

البيانات المالية أو لكل تيقن 

 متعلق بها.

المعيار 

1315.20 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

. )مرجع: 

-88الفقرة أ

 (94أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

أثناء أنشطة التدقيق الخاصة 

بالجهة، سيحصل المدقق على 

فهما لكيفية رد الجهة على 

المخاطر الناتجة عن تقنية 

 المعلومات. 

المعيار 

1315.21 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (97أ-95أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

سوف يكتسب المدقق فهما 

لألنشطة المهمة التي تستخدمها 

الجهة لمراقبة الضوابط الداخلية 

على رفع التقارير المالية، 

ويشمل ذلك كيف تقوم الجهة 

بإجراء قرارات تصحيحية حيال 

 أوجه القصور في ضوابطها. 

المعيار 

1315.22 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (100أ-98أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

لو كان لدى الجهة وظيفة تدقيق 

داخلي، سيكتسب المدقق فهما 

لما يلي كي يحدد ما إذا كانت 

وظيفة التدقيق الداخلي متعلقة 

بالتدقيق، )أ( طبيعة وظيفة 

التدقيق الداخلي ووضعها في 

الهيكل التنظيمي للجهة، و)ب( 

 األنشطة التي تقوم بها.

المعيار 

1315.23 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (103أ-101أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

يتعين على المدقق أن يكتسب 

فهما لمصادر المعلومات 

المستخدمة في أنشطة مراقبة 

التدقيق واألساس الذي تعتبر من 

خالله اإلدارة المعلومات جديرة 

 بالثقة بشكل كافي للهدف. 

المعيار 

1315.24 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (104أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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يتعين على المدقق أن يحدد 

ويقيم مخاطر الخطأ ذي األهمية 

النسبية على صعيد: )أ( البيانات 

المالية، )ب( عند مستوى التأكيد 

على فئات المعامالت وأرصدة 

الحسابات واإلفصاحات من أجل 

ء توفير أساس لتصميم وإجرا

 إجراءات تدقيق إضافية.

المعيار 

1315.25 

الشروع  م ر .17ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

-105أ

)مرجع: 108أ

-109الفقرة أ

 (113أ

مستند  

 التخطيط

    مستوفي 

ولهذا الهدف، يتعين على 

المدقق: )أ( تحديد المخاطر من 

خالل عملية اكتساب فهم للجهة 

وبيئتها، ويشمل ذلك الضوابط 

ذات الصلة التي تتعلق 

بالمخاطر ومن خالل اعتبار 

فئات المهمة الرقابية وأرصدة 

الحسابات واإلفصاحات في 

البيانات المالية، )ب( تقييم 

ما إذا المخاطر المحددة، وتقييم 

كانت تتعلق أكثر نفاذا بالبيانات 

المالية ككل والتأثير المحتمل 

على الكثير من التثبتات، )ج( 

ربط المخاطر المحددة بما قد 

يصبح خطأ عند مستوى التثبت، 

آخذين في االعتبار الضوابط 

المعنية التي ينوي المدقق 

اختبارها، و)د( األخذ في 

االعتبار احتمالية خطأ الحقائق، 

والذي يشمل احتمال الخطأ 

المتعدد، وما إذا كان الخطأ 

المحتمل له حجم قد ينتج عنه 

 تسويه كبيرة.

المعيار 

1315.26 

الشروع  م ر .17ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

-114أ

()مرجع: 115أ

-116الفقرة أ

 (118أ

مستند  

 التخطيط

    مستوفي 

كجزء من عملية تقييم المخاطر 

، يتعين 25 الموصوفة في الفقرة

على المدقق أن يحدد ما إذا 

كانت أي من المخاطر المحددة، 

في رأي المدقق، هي مخاطر 

 كبيرة.

المعيار 

1315.27 

الشروع  م ر .18ف

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    مستوفي 
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أثناء ممارسته للحكم بخصوص 

أن المخاطر هي مخاطر كبيرة، 

سيأخذ المدقق في االعتبار على 

األقل ما يلي: )أ( ما إذا كانت 

المخاطر هي مخاطر احتيال، 

)ب( ما إذا كانت المخاطر 

متعلقة بتطورات مؤخرة كبيرة 

سواء كانت اقتصادية أو 

محاسبية أو غيرها ولذلك 

عقد تتطلب عناية خاصة، )ج( ت

المهمة الرقابية، )د( ما إذا كانت 

المخاطر تتعلق بمهمات كبيرة 

مع أطراف أخرى، )هـ( درجة 

الموضوعية في قياس 

المعلومات المالية المتعلقة 

بالمخاطر، خاصة تلك المقاييس 

المتعلقة بنطاق عريض من عدم 

اليقين المقاس، و)و( ما إذا 

كانت المخاطر تتضمن مهمات 

نطاق السياق  كبيرة تكون خارج

الطبيعي للعمل للجهة، أو التي 

تظهر خالف ذلك على أنها غير 

 معتادة. 

المعيار 

1315.28 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (123أ-119أ

مستند 

 التخطيط

     مستوفي

لو كان المدقق قد حدد وجود 

مخاطر كبيرة، يتعين على 

المدقق أن يكتسب فهما لضوابط 

الجهة والتي تشمل أنشطة 

 التدقيق، المتعلقة بهذه المخاطر. 

المعيار 

1315.29 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (126أ-124أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

فيما يخص بعض المخاطر، قد 

يحكم المدقق أنه من غير 

الممكن أو غير العملي الحصول 

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

فقط من إجراءات ذاتية. قد 

ترتبط مثل هذه المخاطر 

بتسجيل غير دقيق أو غير كامل 

للفئات المعتادة والكبيرة من 

المهمة الرقابية أو أرصدة 

د الحسابات والسمات التي ق

تسمح في الغالب العمليات 

المؤتمتة بشكل كبير مع القليل 

أو عدم وجود تدخل يدوي. في 

مثل هذه الحاالت، تكون 

ضوابط الجهة على مثل هذه 

المخاطر وثيق الصلة بالتدقيق 

المعيار 

1315.30 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (129أ-127أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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ويتعين على المدقق أن يكتسب 

 فهما لها. 

قد يتغير تقييم المدقق لمخاطر 

الخطأ ذي األهمية النسبية عند 

مستوى التثبت أثناء سير التدقيق 

مع الحصول على أدلة تدقيق 

إضافية. في الظروف التي 

يحصل فيها المدقق على أدلة 

تدقيق من خالل أداء إجراءات 

تدقيق إضافية، أو لو تم 

الحصول على معلومات جديدة، 

قا وأدلة أي منهما يكون متس

التدقيق التي استند عليها المدقق 

أوال في تقييمه، يقوم المدقق 

بمراجعة التقييم وتعديل 

إجراءات التدقيق المخططة 

 اإلضافية وفقا لذلك. 

المعيار 

1315.31 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (130أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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يتعين على المدقق أن يضم ما 

يلي في مستندات التدقيق: )أ( 

المناقشة بين فريق التدقيق، 

والقرارات ذات األهمية التي تم 

التوصل إليها، )ب( العناصر 

الرئيسية للفهم المكتسب فيما 

يتعلق بكل عامل من عوامل 

الجهة وبيئتها المحددة في الفقرة 

ولكل من مكونات التدقيق  11

المحددة في الفقرات الداخلي 

، مصادر المعلومات 12-24

التي تم من خاللها اكتساب 

الفهم، وإجراءات تقييم المخاطر 

التي أجريت، )ج( المخاطر 

المحددة والمقيمة للخطأ ذي 

األهمية النسبية على مستوى 

البيانات المالية وعلى مستوى 

التثبت حسب ما تتطلبه الفقرة 

، و)د( المخاطر المحددة، 25

الضوابط المعنية والتي من و

خاللها اكتسب المدقق فهما، 

-27نتيجة لمتطلبات الفقرات 

30. 

المعيار 

1315.32 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (134أ-131أ

تواصل 

رسمي، 

محاضر 

 االجتماعات

    مستوفي 

يتعين على المدقق أن يجري 

إجراءات تقييم المخاطر كي 

وتقييم يوفر أساس لتحديد 

مخاطر الخطأ ذي األهمية 

الكبيرة عند مستوى البيانات 

المالية وعند مستوى التثبت. 

رغم ذلك، ال توفر إجراءات 

تقييم المخاطر بنفسها أدلة تدقيق 

كافية ومالئمة والتي عليها 

 يستند رأي المدقق.

المعيار 

1315.5 

الشروع  م ر .5ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (5أ-1أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

يجب أن تضم إجراءات تقييم 

المخاطر ما يلي: )أ( 

استفسارات من اإلدارة، ومن 

غيرهم داخل الجهة والذين يرى 

المدقق أنه قد يكون لديهم 

معلومات قد تساند في تحديد 

مخاطر الخطأ ذي األهمية 

النسبية بسبب االحتيال أو 

الخطأ. )ب( إجراءات تحليلية. 

 دة والتفتيش. )ج( المشاه

المعيار 

1315.6 

. 6ف

. 7ف

 .8ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

( )مرجع: 6أ

-7الفقرة أ

()مرجع: 10أ

 (11الفقرة أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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سيأخذ المدقق في االعتبار ما 

إذا كانت المعلومات المكتسبة 

من قبول العميل أو مواصلة 

العملية مرتبطة بتحديد مخاطر 

 الخطأ ذي األهمية النسبية.

المعيار 

1315.7 

الشروع  م ر .9ف

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    مستوفي 

لو أدى المسؤل في المهمة 

مهمات للجهة، سيأخذ في 

االعتبار ما إذا كانت المعلومات 

المكتسبة مرتبطة بتحديد 

 مخاطر الخطأ ذي أهمية نسبية.

المعيار 

1315.8 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    مستوفي 

حيثما ينوي المدقق أن يستخدم 

المعلومات المتحصل عليها من 

خبراته السابقة مع الجهة ومن 

إجراءات التدقيق التي أجريت 

في التدقيقات السابقة، سيحدد 

المدقق ما إذا كانت تغييرات قد 

حدثت منذ التدقيق السابق التي 

لتدقيق قد تؤثر على ارتباطها با

 الحالي. 

المعيار 

1315.9 

الشروع  م ر .10ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (13أ-12أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

حينما يتم تأسيس استراتيجية 

التدقيق اإلجمالية، سيحدد 

المدقق األهمية النسبية للبيانات 

المالية ككل. لو في الظروف 

المحددة للجهة، كان هناك فئة 

واحدة أو أكثر من المهمة 

الرقابية أو أرصدة الحسابات أو 

اإلفصاحات والتي يكون خطأ 

مبالغ أقل من األهمية النسبية 

ت المالية ككل قد في البيانا

يتوقع بشكل معقول أن يؤثر 

على القرارات االقتصادية 

للمستخدمين التي تتخذ على 

أساس البيانات المالية، يتعين 

على المدقق أيضا أن يحدد 

مستوى أو مستويات األهمية 

النسبية التي سوف تطبق على 

هذه الفئات المحددة من المهمة 

الرقابية أو أرصدة الحسابات أو 

 فصاحات. اإل

المعيار 

1320:10 

.، 6ف

.، 8ف

.، 10ف

 11ف

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر

 (11أ-2أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

يتعين على المدقق تحديد 

األهمية النسبية لألداء ألهداف 

تقييم مخاطر الخطأ ذي األهمية 

الكبيرة وتحديد طبيعة وتوقيت 

المعيار 

1320:11 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر .8ف

 (12أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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ومدى إجراءات التدقيق 

 اإلضافية. 

يتعين على المدقق أن يراجع 

األهمية النسبية للبيانات المالية 

ككل )و لو كان األمر منطبقا، 

مستوى األهمية النسبية أو 

مستوياتها لفئات محددة من 

المهمة الرقابية أو أرصدة 

 الحسابات أو اإلفصاحات(. 

المعيار 

1320:12 

الشروع  م ر .12ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (13أ

مستند  

 التخطيط

     مستوفي

لو خلص المدقق إلى أهمية 

نسبية أقل للبيانات المالية ككل 

)و لو كان األمر منطبقا، 

مستوى األهمية النسبية أو 

مستوياتها لفئات محددة من 

المهمة الرقابية أو أرصدة 

إلفصاحات( خالل الحسابات أو ا

ما حدد في البداية كمالئم، 

سيحدد المدقق ما إذا كان األمر 

هاما أن يتم مراجعة األهمية 

النسبية لألداء، وما إذا كانت 

طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات 

التدقيق اإلضافية تظل مالئمة 

 كما هي.

المعيار 

1320:13 

الشروع  م ر .12ف

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    مستوفي 

يتعين على المدقق أن يضمن 

في مستندات التدقيق القيم التالية 

وعوامل تؤخذ في االعتبار في 

تحديدها: )أ( األهمية النسبية 

للبيانات المالية ككل، )ب( لو 

كان منطبقا، مستوى األهمية 

النسبية أو مستوياتها لفئات 

معينة من المهمة الرقابية أو 

أرصدة الحسابات أو 

)ج( األهمية  اإلفصاحات،

النسبية لألداء، و)د( أي 

)ج( خالل -مراجعات على )أ(

سير التدقيق )راجع الفقرات 

12-13.) 

المعيار 

1320:14 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    مستوفي 

يتعين على المدقق أن يحدد 

الردود اإلجمالية للمهمة الرقابية 

مع مخاطر الخطأ ذي األهمية 

المعيار 

1330.5 

مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 3أ-1أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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النسبية على مستوى البيانات 

 المالية. 

أثناء تصميم وتنفيذ االختبارات 

على الضوابط، يتعين على 

المدقق أن: )أ( يؤدي إجراءات 

تدقيق أخرى بالتزامن مع 

االستفسار للحصول على أدلة 

تدقيق حول فعالية التشغيل 

( 1للضوابط، والتي تشكل: )

كيف طبقت الضوابط في 

األوقات المعنية أثناء فترة 

( اإلتساق الذي من 2التدقيق، )

( من قبل 3خالله تم تطبيقها، و)

من أو بأي وسيلة طبقت. )ب( 

تحديد ما إذا كانت الضوابط 

التي سوف تختبر تستند إلى 

ضوابط أخرى )ضوابط غير 

مباشرة( ولو كان األمر كذلك، 

ما إذا كان األمر ضروريا 

للحصول على أدلة تدقيق تساند 

التشغيل الفعال لهذه الضوابط 

 غير المباشرة.

المعيار 

1330:10 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر .8ف

-26أ

()مرجع: 29أ

-30الفقرة أ

 (31أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

سوف يختبر المدقق الضوابط 

لفترة محددة، أو خالل الفترة، 

والتي ينوي المدقق االستناد 

إليها من أجل توفير أساس مالئم 

لالعتماد المقصود من طرف 

 المدقق. 

المعيار 

1330:11 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (32أ

أوراق 

 العمل

    مستوفي 

لو حصل المدقق على أدلة 

تدقيق حول الفعالية التشغيلية 

للضوابط أثناء فترة مرحلية، 

يتعين عليه أن: )أ( يحصل على 

أدلة تدقيق حول التغيرات 

الكبيرة على هذه الضوابط 

 والتي تلي الفترة المرحلية،

و)ب( تحديد أدلة التدقيق 

اإلضافية الواجب الحصول 

 عليها للفترة المتبقية.

المعيار 

1330:12 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (34أ-33أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي  
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أثناء تحديد ما إذا كان من 

المالئم استخدام أدلة تدقيق حول 

الفعالية التشغيلية للضوابط 

المتحصل عليها في التدقيقات 

السابقة، ولو كان ذلك صحيحا، 

طول الفترة الزمنية التي قد تمر 

قبل إعادة االختبار، يتعين على 

المدقق أن يأخذ في االعتبار ما 

خرى يلي: )أ( فعالية العوامل األ

للتدقيق الداخلية، والتي تشمل 

بيئة التدقيق، وضوابط الجهة 

للمراقبة وعملية تقييم مخاطر 

الجهة، )ب( المخاطر الناجمة 

عن سمات التدقيق والتي تشمل 

ما إذا كانت يدوية أو مؤتمتة، 

)ج( فعالية ضوابط تقنية 

المعلومات العامة، )د( فعالية 

الضوابط وتطبيقها من الجهة، 

ذلك طبيعة ومدى الحيد  ويشمل

في تطبيق الضوابط في 

التدقيقات السابقة وما إذا كانت 

هناك تغييرات على األفراد 

والتي أثرت بشكل كبير على 

تطبيق الضوابط، )هـ( ما إذا 

كان انعدام التغيير في ضوابط 

معينة يشكل خطرا بسبب 

الظروف المتغيرة، و)و( 

مخاطر الخطأ ذي األهمية 

االعتماد على  النسبية ومدى

 الضوابط. 

المعيار 

1330:13 

الشروع  م ر .9ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (35أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

    مستوفي
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لو كان المدقق يخطط الستخدام 

سابقة  أدلة تدقيق من رقابات

حول الفعالية التشغيلية لضوابط 

محددة، يتعين عليه تحديد مدى 

االستمرارية لهذه األدلة من 

خالل الحصول على أدلة تدقيق 

حول ما إذا كانت تغييرات 

كبيرة قد طرأت على هذه 

الضوابط بعد التدقيق السابق. 

يتعين على المدقق أن يحصل 

على هذه األدلة من خالل إجراء 

ع المشاهدة أو استفسار م

التفتيش، كي يؤكد فهم هذه 

الضوابط المحددة، و: )أ( لو 

كانت هناك تغييرات تؤثر على 

االرتباط المستمر ألدلة التدقيق 

من تدقيق سابق، يتعين على 

المدقق أن يختبر الضوابط في 

التدقيق الحالية. )ب( لو لم يكن 

هناك مثل هذه التغييرات، يتعين 

الضوابط  على المدقق أن يختبر

على األقل مرة كل ثالثة مهمات 

رقابية، وسيختبر بعض 

الضوابط في كل تدقيق كي 

يتالفى احتمال اختبار كافة 

الضوابط التي ينوي المدقق أن 

يستند إليها في فترة تدقيق 

وحيدة مع عدم اختبار للضوابط 

 في فترتي التدقيق التاليتين. 

المعيار 

1330:14 

)مرجع:   التخطيط م ر  

الفقرة 

()مرجع: 36أ

-37الفقرة أ

 (39أ

مستند 

 التخطيط

مستوفي 

 جزئي 

غير  

مذكورة 

 بالدليل .

لو كان المدقق يخطط لالستناد 

إلى ضوابط حول مخاطر حدد 

المدقق أنها مخاطر ذات أهمية 

كبيرة، سوف يتعين عليه أن 

يختبر هذه الضوابط في الفترة 

 الجارية.

المعيار 

1330:15 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

أوراق   

 العمل

    مستوفي 

أثناء تقييم الفعالية التشغيلية 

للضوابط ذات الصلة، يقوم 

المدقق بتقييم ما إذا كانت 

األخطاء قد تم اكتشافها من 

خالل إجراءات ذاتية تشير إلى 

أن الضوابط ال تعمل بشكل 

فعال. ولكن ال يوفر غياب 

أخطاء اكتشفت من خالل 

ذاتية دليل تدقيق على إجراءات 

المعيار 

1330:16 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (40أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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أن الضوابط المتعلقة بالتثبت 

 التي تختبر فعالة.

يود عن الضوابط قلو كانت ال

التي ينوي المدقق االستناد إليها 

قد اكتشفت، يقوم المدقق 

باالستفسار تحديدا كي يستوعب 

األمور وآثارها المحتملة، هذه 

وسيحدد ما إذا: )أ( اختبارات 

الضوابط التي قد تمت توفر 

أساسا مالئما لالستناد إلى 

الضوابط، )ب( اختبارات 

إضافية للضوابط ضرورية، أو 

)ج( يجب أن تتم المهمة الرقابية 

مع احتمال مخاطر الخطأ 

 باستخدام إجراءات ذاتية.

المعيار 

1330:17 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (41أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

بغض النظر عن المخاطر 

المقيمة للخطأ ذي األهمية 

النسبية، يتعين على المدقق أن 

يصمم ويجري إجراءات ذاتية 

لكل فئة كبيرة من المهمة 

الرقابية أو أرصدة الحسابات أو 

 اإلفصاحات. 

المعيار 

1330:18 

الفقرة )مرجع:  التخطيط م ر  

 (47أ-42أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

سوف يأخذ المدقق في االعتبار 

ما إذا كانت إجراءات التأكيد 

الخارجية يجب أن تؤدى 

 كإجراءات تدقيق ذاتية. 

المعيار 

1330:19 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (51أ-48أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

يجب أن تضم إجراءات المدقق 

الذاتية إجراءات التدقيق التالية 

والمتعلقة بعملية اختتام البيانات 

المالية: )أ( االتفاق أو التوصل 

لتفاهم حيال البيانات المالية مع 

سجالت الحسابات، و)ب( 

فحص قيود اليومية الجوهرية 

والتعديالت األخرى التي جرت 

 . أثناء إعداد البيانات المالية

المعيار 

1330:20 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (52أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 
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لو كان المدقق قد حدد أن 

مخاطر مقيمة للخطأ ذي 

األهمية النسبية عند مستوى 

التثبت هي مخاطر كبيرة، يقوم 

المدقق بإجراء إجراءات ذاتية 

ترد بشكل خاص على هذه 

المخاطر. حينما تتألف مقاربة 

مخاطر محددة من إجراءات 

ذاتية، سوف تضم هذه 

 اإلجراءات اختبارات للتفاصيل. 

المعيار 

1330:21 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (53أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

لو كانت اإلجراءات الذاتية 

تؤدى في تاريخ مرحلي، يقوم 

المدقق بتغطية الفترة المتبقية 

من خالل: )أ( إجراءات ذاتية 

باالشتراك مع اختبارات 

ضوابط لفترة التدخل: أو )ب( 

لو كان المدقق حدد أنها كافية، 

قط إجراءات ذاتية إضافية، ف

والتي توفر أساسا معقوال لتمديد 

استنتاجات التدقيق من تاريخ 

 مرحلي إلى نهاية الفترة. 

المعيار 

1330:22 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (57أ-54أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

لو اكتشفت أخطاء لم يتوقعها 

المدقق حينما قيم مخاطر الخطأ 

النسبية في تاريخ ذي األهمية 

مرحلي، يقوم المدقق بتقييم مدى 

الحاجة لتعديل التقييمات المتعلقة 

بها للمخاطر والطبيعة المخطط 

لها أو التوقيت أو المدى 

لإلجراءات الذاتية التي تغطي 

 الفترة المتبقية.

المعيار 

1330:23 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (58أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي 

يتعين على المدقق أن يجري 

إجراءات تدقيق كي يقيم ما إذا 

كان العرض اإلجمالي للبيانات 

المالية ويشمل ذلك اإلفصاحات 

ذات الصلة، متوافقة مع إطار 

 رفع التقارير المالية المطبق. 

المعيار 

1330:24 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (59أ

أوراق 

 العمل

    مستوفي 

استنادا إلى إجراءات التدقيق 

التي تمت وأدلة التدقيق 

المتحصل عليها، سوف يقيم 

المدقق قبل االستنتاج حول 

التدقيق ما إذا كانت التقييمات 

للمخاطر ذات األهمية النسبية 

عند مستوى التثبت تظل 

 مالئمة. 

المعيار 

1330:25 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (61أ-60أ

مستند 

التخطيط; 

مراجعة 

 الملف

    مستوفي 
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سوف يستنتج المدقق ما إذا 

كانت أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

قد تم الحصول عليها. أثناء 

تشكيل رأي، سيأخذ المدقق في 

االعتبار كافة أدلة التدقيق 

المعنية، بغض النظر عن ما إذا 

كانت تتوافق أو تتعارض مع 

 ات المالية التثبتات في البيان

المعيار 

1330:26 

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (62أ

أوراق 

العمل، 

مراجعة 

 الملف

    مستوفي 

لو لم يحصل المدقق على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة تتعلق 

بتأكيد بيان مالي ذي أهمية 

نسبية، سوف يحاول المدقق أن 

يحصل على أدلة تدقيق إضافية. 

قادر على لو كان المدقق غير 

الحصول على أدلة تدقيق كافية 

ومالئمة، سوف يعبر المدقق 

عن رأي متحفظ أو عدم امكانية 

 إبداء رأي في البيانات المالية.

المعيار 

1330:27 

الشروع  م ر .10ف

في 

األعمال 

 الميدانية

أوراق   

العمل، 

مراجعة 

 الملف 

   ال ينطبق  

يتعين على المدقق أن يضم في 

مستندات التدقيق: )أ( الردود 

اإلجمالية على الخطأ ذي 

األهمية النسبية الناتج عن 

االحتيال على مستوى البيانات 

المالية وطبيعة وتوقيت ومدى 

إجراءات التدقيق اإلضافية التي 

تمت، )ب( الربط بين هذه 

اإلجراءات مع المخاطر المقيمة 

ن، و)ج( نتائج عند مستوى التيق

إجراءات التدقيق والتي تشمل 

االستنتاجات حيث تكون غير 

 واضحة. 

المعيار 

1330:28 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (63أ

أوراق 

العمل، 

مراجعة 

 الملف

    مستوفي 

لو كان المدقق يخطط الستخدام 

أدلة تدقيق تتعلق بالفعالية 

التشغيلية للضوابط في تدقيقات 

سالفة، سوف يضم المدقق في 

مستندات التقييم االستنتاجات 

التي تم الوصول إليها حول 

االستناد إلى تلك الضوابط التي 

 اختبرت في التدقيق السابق.

المعيار 

1330:29 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    مستوفي 

يجب أن تبين مستندات المدقق 

أن البيانات المالية توافق أو 

 تماثل السجالت المحاسبية.

المعيار 

1330:30 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

    مستوفي 
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يتعين على المدقق أن يصمم 

ويؤدي إجراءات تدقيق إضافية 

والتي تكون طبيعتها وتوقيتها 

ومداها يستند إلى ويكون ردا 

على المخاطر المقيمة للخطأ ذي 

األهمية النسبية بسبب االحتيال 

 على مستوى التأكيد. 

المعيار 

1330:6 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر .5ف

 (8أ-4أ

مستند 

 التخطيط

     مستوفي

أثناء تصميم إجراءات تدقيق 

إضافية يتوجب إجراءها، يتعين 

على المدقق: )أ( ان يأخذ في 

االعتبار أسباب التقييم لمخاطر 

الخطأ ذي األهمية النسبية عند 

مستوى التثبت لكل فئة أو 

أرصدة الحسابات أو 

( 1، والتي تشمل: )اإلفصاحات

إمكانية وجود خطأ ذي أهمية 

نسبية بسبب سمات محددة للفئة 

المعنية أو أرصدة الحسابات أو 

اإلفصاحات )وهي المخاطر 

( ما إذا كان تقييم 2الكامنة(، و)

المخاطر يأخذ في االعتبار 

الضوابط المعنية )وهي مخاطر 

التدقيق(، والتي تتطلب من 

المدقق الحصول على أدلة 

تدقيق من أجل تحديد ما إذا 

كانت الضوابط تعمل بشكل 

فعال )وهي ما ينوي المدقق 

االعتماد عليه في فعالية التشغيل 

للضوابط من أجل تحديد طبيعة 

وتوقيت ومدى اإلجراءات 

الذاتية(، و)ب( الحصول على 

أدلة تدقيق أكثر إقناعا كلما 

كبرت مخاطر التدقيق على 

 المدقق. 

المعيار 

1330:7 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر .6ف

-9أ

()مرجع: 18أ

 (19الفقرة أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 
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يتعين على المدقق أن يصمم 

وينفذ اختبارات على الضوابط 

للحصول على أدلة تدقيق 

مالئمة كافية تتعلق بفعالية 

التشغيل للضوابط المعنية لو: 

)أ( شمل تقييم المدقق لمخاطر 

لنسبية على الخطأ ذي األهمية ا

مستوى التثبت توقعا أن 

الضوابط تعمل بشكل فعال 

)وهي ما ينوي المدقق االعتماد 

عليه في فعالية التشغيل 

للضوابط من أجل تحديد طبيعة 

وتوقيت ومدى اإلجراءات 

الذاتية( أو )ب( ال تقدم 

اإلجراءات الذاتية فقط أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة عند 

 مستوى التثبت.

المعيار 

1330:8 

)مرجع:   التخطيط م ر .7ف

-20الفقرة أ

 (24أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

أثناء تصميم وإجراء اختبارات 

أنظمة التدقيق، يتعين على 

المدقق أن يحصل على أدلة 

تدقيق أكثر اقناعا كلما ازداد 

اعتماد المدقق على فعالية نظام 

 تدقيق معين. 

المعيار 

1330:9 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (25أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

    مستوفي 

أثناء اكتساب فهم للتدقيق 

 1315الداخلية وفقا لمعيار 

يتعين على المدقق أن يقيم 

تصميم وتطبيق أنظمة التدقيق 

المناسبة في الجهة المستخدمة 

والتي تتعلق بالخدمات المقدمة 

من منظمة الخدمة، ويشمل ذلك 

المطبقة على المعامالت  تلك

المعالجة من قبل منظمة 

 الخدمة. 

المعيار 

1402.10 

مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 14أ-12أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

يتعين على المدقق تحديد ما إذا 

كان هناك فهم كافي لطبيعة 

وأهمية الخدمات المقدمة من 

منظمة الخدمات وأثرها على 

الداخلي للجهة أنظمة التدقيق 

المستخدمة المتعلقة بالتدقيق 

والتي حصل عليها لتوفير 

أساس لتحديد وتقييم مخاطر 

 الخطأ ذي األهمية النسبية.

المعيار 

1402.11 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

   مستوفي 
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إذا لم يكن مدقق الخدمة قادرا 

على الحصول على فهم كاف 

من الجهة المستخدمة، فعليه 

الحصول على ذلك الفهم من 

خالل واحد أو أكثر من 

اإلجراءات التالية: )أ( الحصول 

أو  1نوع على تقرير من ال

،إذا كانا متوفرين، )ب( 2

التواصل مع المؤسسة مقدمة 

الخدمات من خالل الجهة 

المستخدمة، للحصول على 

معلومات محددة. )ج( زيارة 

مؤسسة الخدمة وأداء إجراءات 

توفر المعلومات الالزمة حول 

أنظمة التدقيق ذات العالقة في 

مؤسسة الخدمة، أو )د( استخدام 

راءات توفر مدقق آخر ألداء إج

المعلومات الالزمة حول أنظمة 

التدقيق ذات العالقة في مؤسسة 

 الخدمة. 

المعيار 

1402.12 

.، 11ف

 .12ف

مرجع: الفقرة  التخطيط م ر

 20أ-15أ

مستند 

التخطيط، 

 مقابالت

مستوفي  

 جزئي 

  

أثناء تحديد كفاية ومالئمة أدلة 

التدقيق التي يوفرها التقرير من 

، يجب أن 2أو النوع  1النوع 

يكون المدقق مقتنعا حيال: )أ( 

الكفايات المهنية لخدمات المدقق 

واالستقاللية عن مؤسسة 

الخدمات، و)ب( مالئمة 

المعايير التي صدر بموجبها 

أو النوع  1التقرير من النوع 

2. 

المعيار 

1402.13 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة أ 

21 

مستند 

 التخطيط

    مستوفي
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إذا خطط المدقق الستخدام 

أو من  1التقرير من النوع 

كأدلة تدقيق لدعم فهم  2النوع 

المدقق بشأن تصميم وتنفيذ 

أنظمة التدقيق في مؤسسة 

الخدمة، فإن عليه ما يلي: )أ( 

تقييم ما إذا كان وصف وتصميم 

أنظمة التدقيق في مؤسسة 

الخدمات مهما في تاريخ أو 

ق، لفترة مالئمة ألهداف المدق

)ب( تقييم كفاية ومالئمة األدلة 

المقدمة في التقرير الستيعاب 

التدقيق الداخلي للجهة 

المستخدمة المتعلقة بالتدقيق، 

و)ج( تحديد ما إذا كانت أنظمة 

التدقيق المكملة للجهة 

المستخدمة والمحددة من 

مؤسسة الخدمات مناسبة للجهة 

المستخدمة وإذا كان األمر 

هم لما إذا كذلك، الحصول على ف

كانت الجهة المستخدمة قد 

 صممت وطبقت أنظمة التدقيق. 

المعيار 

1402.14 

مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 23أ-22أ

مستند 

 التخطيط

   غير مستوفي 

للمخاطر المقيمة  عند اإلستجابة

، يتعين على 1330وفقا لمعيار 

المدقق أن: )أ( يحدد ما إذا 

كانت هناك أدلة تدقيق كافية 

ومالئمة فيما يتعلق بإثبات 

البيانات المالية المعنية، متاحة 

من السجالت الموجودة لدى 

الجهة المستخدمة: وإذا لم يكن 

األمر كذلك، )ب( أداء 

إجراءات تدقيق إضافية 

ول على أدلة تدقيق للحص

مالئمة وكافية أو االستعانة 

بمدقق آخر ألداء هذه 

اإلجراءات في مؤسسة الخدمات 

 نيابة عن المدقق

المعيار 

1402.15 

مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 28أ-24أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 
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عندما يشتمل تقييم المدقق 

للمخاطر، توقعا بأن أنظمة 

التدقيق في مؤسسة الخدمات 

تعمل بشكل فعال، فإن عليه 

الحصول على أدلة رقابية حول 

فعالية عمل أنظمة التدقيق هذه 

من خالل واحد أو أكثر من 

اإلجراءات التالية: )أ( الحصول 

، إذا 2على تقرير من النوع 

جراء كان ذلك متاحا، )ب( إ

اختبارات مناسبة على أنظمة 

التدقيق في مؤسسة الخدمات، 

)ج( استخدام مدقق آخر إلجراء 

اختبارات على أنظمة التدقيق 

في مؤسسة الخدمات نيابة عن 

 المدقق. 

المعيار 

1402.16 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 30أ-29أ

مستند 

 التخطيط

   غير مستوفي 

، وفقا للفقرة إذا خطط االلمدقق

)أ(، الستخدام التقرير من  16

كدليل رقابي على أن  2النوع 

أنظمة التدقيق في مؤسسة 

الخدمات تعمل بشكل فعال، فإن 

عليه تحديد ما إذا كان تقرير 

مدقق مؤسسة الخدمات يوفر 

أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول 

فعالية أنظمة التدقيق لمساندة 

: تقييم مخاطر المدقق من خالل

)أ( تقييم ما إذا كان وصف 

وتصميم وفعالية تشغيل أنظمة 

التدقيق في منظمة الخدمات 

يكون في تاريخ أو لفترة مالئمة 

ألهداف المدقق: )ب( تحديد ما 

إذا كانت أنظمة تدقيق المكملة 

للجهة المستخدمة والمحددة من 

مؤسسة الخدمات متعلقة بالجهة 

المستخدمة وإذا كان األمر 

ساب فهم ما إذا كان كذلك، اكت

الجهة المستخدمة قد صممت 

وطبقت هذه األنظمة وإذا كان 

األمر كذلك، اختبار فعالية 

عملها، )ج( تقييم مالئمة الفترة 

الزمنية التي تغطيها االختبارات 

على أنظمة التدقيق، و)د( تقييم 

ما إذا كانت االختبارات على 

أنظمة التدقيق التي أجرها مدقق 

ائج ذلك، حسب الخدمات ونت

وصفها في تقرير مدقق 

المعيار 

1402.17 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 39أ-31أ

مستند 

 التخطيط

   غير مستوفي 
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الخدمات، مناسبة لإلثباتات في 

البيانات المالية للجهة 

المستخدمة وتوفر أدلة تدقيق 

مالئمة كافية لدعم تقييم مخاطر 

 المدقق. 

إذا كان المدقق يخطط الستخدام 

 2أو النوع  1تقرير من النوع 

الذي يستثني الخدمات المقدمة 

من مؤسسة خدمة من الباطن 

وكانت هذه الخدمات مناسبة 

للبيانات المالية للجهة 

المستخدمة، فإن على المدقق 

تطبيق متطلبات المعيار المتعلق 

بالخدمات المقدمة من مؤسسة 

  الخدمة من الباطن.

المعيار 

1402.18 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 40أ

مستند 

 التخطيط

   غير مستوفي 
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على المدقق أن يستفسر من 

إدارة الجهة المستخدمة ما إذا 

كانت مؤسسة الخدمات قد 

رفعت تقرير للجهة المستخدمة 

عن أي احتيال أو عدم التزام 

بالقوانين واللوائح أو أي خطأ 

يؤثر على البيانات غير مصحح 

المالية للجهة المستخدمة. وعلى 

المدقق تقييم كيفية تأثير هذه 

األمور على طبيعة وتوقيت 

ومدى إجراءات التدقيق 

اإلضافية للمدقق والتي تشمل 

األثر على استنتاجات المدقق 

 وتقريره.

المعيار 

1402.19 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 41أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

على المدقق تعديل الرأي في 

إذا  1705تقريره وفقا لمعيار 

كان غير قادر على الحصول 

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

تتعلق بالخدمات المقدمة من 

مؤسسة الخدمات والمتعلقة 

بتدقيق البيانات المالية للجهة 

 المستخدمة.

المعيار 

1402.20 

رفع  م ر  

 التقارير

 مرجع: الفقرة

 42أ

تقرير 

 التدقيق

   غير مستوفي 

على المدقق عدم اإلشارة إلى 

عمل مدقق مؤسسة الخدمات في 

التقرير الذي يحتوي على رأي 

غير معدل، إذا كان القانون 

أواللوائح يتطلبان إجراء ذلك، 

وإذا كانت هذه اإلشارة يتطلبها 

القانون أو اللوائح، فإن تقرير 

المدقق يجب أن يبين أن هذه 

إلشارة ال تقلل من مسؤولية ا

 المدقق بالنسبة لرأي التدقيق.

المعيار 

1402.21 

رفع  م ر  

 التقارير

مرجع: الفقرة 

 43أ

تقرير 

 التدقيق

   غير مستوفي 

إذا كانت اإلشارة إلى عمل  

مدقق الخدمة مناسب لفهم تعديل 

على رأي المدقق، فإن تقرير 

المدقق يجب أن يبين أن هذه 

اإلشارة ال تقلل من مسؤولية 

 المدقق بالنسبة لهذا الرأي.

المعيار 

1402.22 

رفع  م ر  

 التقارير

مرجع: الفقرة 

 44أ

تقرير 

 التدقيق

   غير مستوفي 
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أثناء الحصول على فهم الجهة، 

على المدقق أن يكتسب فهما 

لكيفية استخدام الجهة المستخدمة 

خدمات مؤسسة خدمية في 

عملياتها، ويشمل ذلك: )أ( 

طبيعة الخدمات التي تقدمها 

مؤسسة الخدمات وأهمية هذه 

الخدمات للجهة المستخدمة، بما 

في ذلك آثار ذلك على أنظمة 

ة التدقيق الداخلي للجه

المستخدمة، )ب( الطبيعة 

واألهمية النسبية للمعامالت 

المعالجة أو الحسابات أو 

عمليات رفع التقارير المالية 

التي تؤثر عليها مؤسسة 

الخدمات، )ج( درجة التفاعل 

بين أنشطة مؤسسة الخدمات 

واألنشطة الخاصة بالجهة 

المستخدمة، و)د( طبيعة العالقة 

بين الجهة المستخدمة ومؤسسة 

الخدمات ويشمل ذلك الشروط 

التعاقدية المتعلقة باألنشطة التي 

 تقدمها مؤسسة الخدمات. 

المعيار 

1402.9 

.، 8ف

 .9ف

المرحلة  م ر-م م

التحضيرية 

للمهمة 

 الرقابية 

مرجع: الفقرة 

مرجع:  2أ-1أ

 5أ-3الفقرة أ

مرجع: الفقرة 

مرجع:  6أ

 7الفقرة أ

مرجع: الفقرة 

 11أ-8أ

مستند 

 التخطيط

    مستوفي

قبل تقييم أثر األخطاء الغير 

مصححة، يجب على المدقق 

إعادة تقييم األهمية النسبية 

كي  1320المحددة وفقا لمعيار 

يؤكد ما إذا كانت ال تزال 

مالئمة في سياق النتائج المالية 

 الفعلية للجهة.

المعيار 

1450.10 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 12أ-11أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

يحدد المدقق ما إذا كانت 

األخطاء الغير مصححة ذات 

أهمية نسبية، منفردة أو إجماال. 

أثناء إجراء هذا التحديد، يأخذ 

المدقق في االعتبار ما يلي: )أ( 

حجم وطبيعة األخطاء، سواء 

كانت تتعلق بصنف معين من 

المعامالت أو أرصدة الحسابات 

احات والبيانات المالية أو اإلفص

ككل والظروف الخاصة 

بحصولها، و)ب( تأثير األخطاء 

الغير مصححة المتعلقة 

بالفترات السابقة على أصناف 

المعامالت أو أرصدة الحسابات 

المعيار 

1450.11 

رفع  م ر .5ف

 التقارير

مرجع: الفقرة 

، 17أ-13أ

 20أ-19أ

مرجع: الفقرة 

 18أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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أو اإلفصاحات ذات الصلة، 

 والبيانات المالية ككل. 

ينبغي على المدقق إبالغ 

المكلفين بالحوكمة باألخطاء 

غير المصححة واألثر الذي قد 

يكون لها، منفردة أو مجمعة، 

على رأي المدقق، ما لم يكن 

ذلك مخالفا لقانون أو نظام، 

ويجب أن يتم اإلبالغ عن 

األخطاء ذات األهمية النسبية 

غير المصححة بشكل منفرد. 

وينبغي أن يطلب المدقق 

 تصحيح ذلك.

المعيار 

1450.12 

.، 6ف

 .7ف

رفع  م ر

 التقارير

مرجع: الفقرة 

 23أ-21أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

يقوم المدقق أيضا بإبالغ 

بأثر األخطاء  المكلفين بالحوكمة

الغير مصححة المتعلقة بفترات 

سابقة على أصناف المعامالت 

أو أرصدة الحسابات أو 

اإلفصاحات ذات الصلة 

 والبيانات المالية ككل.

المعيار 

1450.13 

، 6ف

 .7ف

الشروع  م ر

في 

األعمال 

 الميدانية

تواصل   

رسمي، 

 مقابالت

   مستوفي 

يطلب المدقق إقرارا خطيا من 

اإلدارة، وكلما كان ذلك مالئما، 

من المكلفين بالحوكمة بشأن ما 

إذا كانوا يظنون أن أثر األخطاء 

الغير مصححة، منفردة أو 

مجتمعة، غير ذي أهمية، على 

البيانات المالية ككل. ويتم 

تضمين ملخص بهذه البنود أو 

 إرفاقه باإلقرار الخطي.

المعيار 

1450.14 

الشروع  م ر .8ف

في 

األعمال 

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 24أ

تواصل 

 رسمي

مستوفي عن  

طريق رد 

الجهة على 

مالحظات 

 الديوان
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ينبغي أن يضمن المدقق في 

مستندات التدقيق ما يلي: )أ( 

القيمة التي تعتبر األخطاء غير 

مهمة بشكل واضح، إذا كانت 

أقل منها، )ب( كافة األخطاء 

تي تم تجميعها خالل عملية ال

التدقيق وما إذا تم تصحيحها 

و)ج( استنتاج المدقق حول ما 

إذا كانت األخطاء الغير 

مصححة ذات أهمية نسبية، 

منفردة أو مجتمعة، وأساس هذا 

 االستنتاج.

المعيار 

1450.15 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 25أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

يقوم المدقق بتجميع األخطاء  

المحددة أثناء عملية التدقيق، 

عدا تلك األخطاء غير المهمة 

 بشكل واضح. 

المعيار 

1450.5 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 3أ-2أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

يحدد المدقق ما إذا كانت 

استراتيجية التدقيق العامة 

وخطة التدقيق بحاجة إلى 

المراجعة في حال: )أ( كانت 

طبيعة األخطاء المحددة 

وظروف حدوثها تشير إلى 

احتمالية وجود أخطاء أخرى 

والتي، إن تم تجميعها مع 

األخطاء المجمعة خالل عملية 

التدقيق، يمكن أن تصبح ذات 

، أو )ب( مجموع أهمية نسبية

األخطاء التي تم تجميعها خالل 

عملية التدقيق يقترب من 

األهمية النسبية المحددة وفقا 

 . 1320لمعيار 

المعيار 

1450.6 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

مرجع:  5أ

 (4الفقرة أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

إذا قامت اإلدارة، بناء على  

طلب المدقق، بفحص صنف 

معين من المعامالت أو أرصدة 

الحسابات أو اإلفصاحات 

وصححت الخطأ الذي تم 

اكتشافه، فيتعين على المدقق 

القيام بإجراءات رقابية إضافية 

لتحديد ما إذا كانت هناك أخطاء 

 ال تزال قائمة. 

المعيار 

1450.7 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 6أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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يقوم المدقق باإلبالغ، في 

االوقات المناسب، عن كافة 

األخطاء المجمعة أثناء عملية 

التدقيق إلى المستوى المالئم من 

اإلدارة، ما لم يمنع ذلك قانون 

أو الئحة، ويطلب المدقق من 

 اإلدارة تصحيح تلك األخطاء. 

المعيار 

1450.8 

رفع  م ر  

 التقارير

مرجع: الفقرة 

 9أ-7أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

إذا رفضت اإلدارة تصحيح 

بعض أو كل األخطاء التي تم 

أبلغ عنها المدقق، فينبغي عليه 

الحصول على تبرير ألسباب 

رفض اإلدارة إجراء 

التصحيحات وينبغي أن يأخذ 

هذا التبرير بعين االعتبار عندما 

يقيم ما إذا كانت البيانات المالية 

ككل خالية من الخطأ ذي 

 األهمية النسبية. 

المعيار 

1450.9 

رفع  م ر  

 التقارير

مرجع: الفقرة 

 10أ

تواصل 

رسمي، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

أثناء تصميم اختبار أنظمة 

التدقيق واختبار التفاصيل، على 

المدقق أن يحدد وسائل اختيار 

بنود االختبار التي تكون فعالة 

في استيفاء أهداف إجراءات 

 التدقيق. 

المعيار 

1500.10 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 56أ-52أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

مستوفي دليل  

 التدقيق

  

إذا: )أ( كانت أدلة التدقيق التي 

تم الحصول عليها من مصدر 

واحد غير متفقة مع تلك 

المتحصل عليها من مصادر 

أخرى، أو )ب( يساور المدقق 

شكوك حول مدى مصداقية 

تستخدم  المعلومات التي سوف

كأدلة تدقيق، فإن على المدقق 

أن يحدد ما هي التعديالت أو 

اإلضافات على إجراءات 

التدقيق التي تكون الزمة لحل 

األمر، وأن يأخذ في االعتبار 

أثر األمر، في حال وجوده، 

 على العناصر األخرى للتدقيق. 

المعيار 

1500.11 

األعمال  م ر  

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 57أ

   مستوفي  التدقيقأدلة 

على المدقق تصميم وأداء 

إجراءات تدقيق مالئمة في ظل 

الظروف لهدف الحصول على 

 أدلة تدقيق مالئمة وكافية. 

المعيار 

1500.6 

-.3ف

 .9ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 25أ-1أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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أثناء تصميم وتأدية إجراءات 

التدقيق، على المدقق األخذ في 

االعتبار مالئمة وموثوقية 

المعلومات التي سوف تستخدم 

 كأدلة تدقيق. 

المعيار 

1500.7 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 33أ-26أ

   مستوفي  أدلة التدقيق

إذا كانت المعلومات التي سوف 

تستخدم كأدلة تدقيق قد أعدت 

باستخدام عمل خبير لدى 

اإلدارة، فإن على المدقق، إلى 

الحد الالزم، أن ينظر إلى أهمية 

عمل هذا الخبير بالنسبة ألهداف 

المدقق: )أ( تقييم كفاءة وقدرات 

وحيادية هذا الخبير، )ب( 

اكتساب فهم لعمل هذا الخبير، 

قييم مالئمة عمل هذا و)ج( ت

الخبير كدليل تدقيق لإلثبات 

 المناسب. 

المعيار 

1500.8 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 36أ-34أ

مرجع: الفقرة 

 43أ-37أ

مرجع: الفقرة. 

 47أ-44أ

مرجع: الفقرة 

 48أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

أثناء استخدام المعلومات 

المقدمة من الجهة، على المدقق 

تقييم ما إذا كانت المعلومات 

موثوقة بشكل كاف بالنسبة 

ألهداف المدقق ويشمل ذلك 

حسب الضرورة وفي ظل 

الظروف: )أ( الحصول على 

أدلة تدقيق حول دقة واكتمال 

المعلومات، و)ب( تقييم ما إذا 

كانت المعلومات صحيحة 

شكل كاف بالنسبة ومفصلة ب

 ألهداف المدقق. 

المعيار 

1500.9 

المرحلة  م م  

التحضيرية 

للمهمة 

 الرقابية 

مرجع: الفقرة 

 50أ-49أ

مرجع: الفقرة 

 51أ

   مستوفي  أدلة التدقيق
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إذا قيم المدقق مخاطر خطأ ذي 

أهمية نسبية يتعلق بالتقاضي أو 

دعاوى تم تحديدها، أو حينما 

تشير إجراءات التدقيق المنجزة 

إلى احتمال وجود تقاضي أو 

دعاوى أخرى ذات أهمية 

نسبية، فإن على المدقق 

باإلضافة إلى اإلجراءات التي 

تتطلبها المعايير األخرى، أن 

المستشار يتواصل مباشرة مع ا

القانوني الخارجي للجهة. ويقوم 

المدقق بذلك من خالل خطاب 

استفسار، تعده اإلدارة ويرسل 

من طرف المدقق، يطلب من 

المستشار القانوني الخارجي 

للجهة أن يتواصل مباشرة مع 

المدقق. وإذا حظرت القوانين أو 

اللوائح أو الجهات القانونية 

المهنية المعنية على المستشار 

قانوني الخارجي للجهة أن ال

يتواصل مباشرة مع المدقق، 

فإن على المدقق أداء إجراءات 

 تدقيق بديلة. 

المعيار 

1501.10 

.، 10ف

 .11ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (25أ-21أ

مستند 

التخطيط، 

تواصل 

رسمي، 

أوراق 

 العمل

مستوفي  

   جزئي

يتم مخاطبة 

اإلدارة 

القانونية في 

مثل هذه 

 األمور 

ال يوجد  

نص 

صريح 

بدليل 

 التدقيق.

إذا: )أ( رفضت اإلدارة أن 

تعطي المدقق إذنا بالتواصل مع 

المستشار القانوني الخارجي 

للجهة أو االجتماع به، أو رفض 

هذا األخير أن يستجيب بشكل 

مالئم لخطاب االستفسار، أو 

و)ب( كان منع من الرد، 

المدقق غير قادر على الحصول 

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

من خالل أداء إجراءات تدقيق 

بديلة، فإن على المدقق تعديل 

الرأي في تقريره وفقا لمعيار 

1705. 

المعيار 

1501.11 

رفع  م ر  

 التقارير

تواصل   

رسمي، 

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  
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على المدقق أن يطلب من 

اإلدارة، وإذا كان األمر مناسبا، 

من المكلفين بالحوكمة، تقديم 

إقرارات كتابية بأن كافة 

الحاالت المعروفة الفعلية 

والمحتملة للتقاضي والدعاوى 

والتي يجب اعتبارها عند إعداد 

البيانات المالية قد تم اإلفصاح 

عنها للمدقق وأخذت في 

ها وفقا االعتبار وأفصح عن

إلطار رفع التقارير المالية 

 المطبق.

المعيار 

1501.12 

األعمال  م ر  

 الميدانية

تواصل   

رسمي، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

على المدقق الحصول على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة تتعلق 

بالعرض واإلفصاح عن 

معلومات القطاعات وفقا إلطار 

رفع التقارير المالية المطبق من 

خالل: )أ( اكتساب فهم للطرق 

التي تستخدمها اإلدارة من أجل 

تحديد معلومات القطاعات، و: 

( تقييم ما إذا كانت هذه 1)

ها إفصاحات الطرق قد ينتج عن

وفقا إلطار رفع التقارير المالية 

( كلما كان ذلك 2المطبق، و)

ممكنا، اختبار تطبيق مثل هذه 

الطرق، و)ب( إنجاز إجراءات 

تحليلية أو إجراءات تدقيق 

 أخرى مالئمة وفقا للظروف.

المعيار 

1501.13 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

الفقرة:  26أ

 27الفقرة أ

مستند 

لتخطيط، ا

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

إذا كان المخزون ذو أهمية 

نسبية بالبيانات المالية، سوف 

يتعين على المدقق الحصول 

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

تتعلق بوجود وحالة المخزون 

من خالل: )أ( حضور الجرد 

الفعلي، إال إذا كان ذلك غير 

( 1ممكن، من أجل ما يلي: )

تقييم تعليمات اإلدارة 

وإجراءاتها من أجل تسجيل 

ومراقبة نتائج الجرد الفعلي، 

( مالحظة أداء إجراءات 2)

الجرد التي تقوم بها اإلدارة، 

( 4( فحص المخزون، و)3)

إجراء جرد اختباري، و)ب( 

أداء إجراءات تدقيق سجالت 

المعيار 

1501.4 

.، 4ف

 .5ف

األعمال  م ر 

 الميدانية

رجع: الفقرة م

مرجع:  3أ-1أ

 4الفقرة أ

مرجع: الفقرة 

مرجع:  5أ

 6الفقرة أ

مرجع: الفقرة 

 (8أ-7أ

أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 
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الجرد النهائي لتحديد ما إذا 

 كانت تبين بدقة نتائج الجرد.

إذا كان الجرد الفعلي في تاريخ 

مخالف لتاريخ البيانات المالية، 

يتعين على المدقق، باإلضافة 

إلى اإلجراءات التي تنص عليها 

، أداء إجراءات تدقيق 4الفقرة 

كي يحصل على أدلة تدقيق 

حول ما إذا كانت التغييرات 

على المخزون بين تاريخ الجرد 

وتاريخ البيانات المالية قد 

 شكل مالئم. سجلت ب

المعيار 

1501.5 

األعمال  م ر  

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 11أ-9أ

أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

إذا كان المدقق غير قادر على 

حضور الجرد الفعلي بسبب 

ظروف لم تكن متوقعة، فإن 

عليه إجراء أو مالحظة بعض 

عمليات الجرد الفعلي في تاريخ 

التدقيق بديل، وأداء إجراءات 

 على المعامالت بين التاريخين.

المعيار 

1501.6 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

العمل، 

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

إذا كان حضور الجرد غير 

ممكن، فإن على المدقق أداء 

إجراءات تدقيق بديلة للحصول 

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

تتعلق بوجود وحالة المخزون. 

من الممكن إجراء  وإذا لم يكن

ذلك، فإن على المدقق تعديل 

رأيه في التقرير حسب المعيار 

1705. 

المعيار 

1501.7 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 14أ-12أ

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

   مستوفي 
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إذا كانت المخزون تحت وصاية 

وسيطرة طرف آخر ذو أهمية 

نسبية في البيانات المالية، فإن 

على المدقق الحصول على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة تتعلق 

بوجود وحالة هذا المخزون من 

خالل أداء واحد أو أكثر مما 

يلي: )أ( طلب تأكيد من الطرف 

اآلخر فيما يتعلق بكميات وحالة 

لمحتفظ بها نيابة عن المخزون ا

الجهة. )ب( إجراء تفتيش أو 

إجراءات رقابية أخرى مالئمة 

 حسب الظروف. 

المعيار 

1501.8 

األعمال  م ر .5ف

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

مرجع:  15أ

 16الفقرة أ

أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

على المدقق تصميم وأداء 

إجراءات تدقيق من أجل تحديد 

التقاضي والدعاوى المتعلقة 

بالجهة والتي قد ينتج عنها 

مخاطر خطأ ذي أهمية نسبية، 

ويشمل ذلك: )أ( االستفسار من 

اإلدارة، وكلما كان ذلك مطبقا، 

من اآلخرين داخل الجهة بما في 

ذلك المستشار القانوني الداخلي، 

محاضر  )ب( مراجعة

االجتماعات الخاصة بالمكلفين 

بالحوكمة والمراسالت بين 

الجهة ومستشارها القانوني، 

و)ج( مراجعة حساب 

 المصروفات القانونية. 

المعيار 

1501.9 

. 7ف

 .8ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 19أ-17أ

مرجع: الفقرة 

 20أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

تثير إذا حدد المدقق عوامل 

شكوكا في مصداقية الرد على 

طلب تأكيد، يتعين عليه أن 

يحصل على أدلة تدقيق إضافية 

كي يتوصل لحل بشأن هذه 

 الشكوك.

المعيار 

1505.10 

األعمال  م ر  

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 16أ-11أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

إذا قرر المدقق أن الرد على 

طلب تأكيد غير موثوق به، 

فيتعين عليه أن يقيم األثر على 

تقييم مخاطر األخطاء ذات 

األهمية النسبية المعنية، بما في 

ذلك مخاطر االحتيال، وعلى 

طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات 

 التدقيق األخرى ذات العالقة. 

المعيار 

1505.11 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 17أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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في حالة عدم الرد، يقوم المدقق 

بأداء إجراءات تدقيق بديلة 

للحصول على أدلة تدقيق 

 موثوقة وذات عالقة. 

المعيار 

1505.12 

األعمال  م ر  

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 19أ-18أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

إذا قرر المدقق أن الرد على 

طلب تأكيد إيجابي ضروري 

للحصول على أدلة تدقيق كافية 

ومالئمة، ألن إجراءات التدقيق 

البديلة لن توفر أدلة تدقيق 

يتطلبها المدقق. إذا لم يحصل 

المدقق على هذا التأكيد، فعليه 

أن يحدد آثار ذلك على رأيه 

 . 1705وفقا لمعيار 

المعيار 

1505.13 

الشروع  ر م  

في 

األعمال 

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 20أ

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

   مستوفي 

يجب على المدقق التحقق من 

االستثناءات كي يحدد ما إذا 

 كانت تشير إلى خطأ أم ال. 

المعيار 

1505.14 

األعمال  م ر  

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 22أ-21أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

التأكيدات العكسية أدلة توفر 

تدقيق أقل إقناعا من التأكيدات 

اإليجابية، وعليه، ال يستخدم 

المدقق طلبات التأكيد العكسية 

كإجراء رقابي جوهري ووحيد 

لتناول مخاطر البيانات المالية 

ذات األهمية النسبية ما لم تكن 

كافة األمور التالية موجودة: )أ( 

 قام المدقق بتقييم مخاطر الخطأ

ذي األهمية النسبية على أنها 

منخفضة وحصل على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة تتعلق 

بالفعالية التشغيلية ألنظمة 

التدقيق، )ب( أن تتألف 

مجموعة البنود الخاضعة 

إلجراءات التأكيد العكسية من 

كم كبير من الشروط 

والمعامالت وأرصدة الحسابات 

الصغيرة والمتجانسة، )ج( أن 

لمتوقع وجود معدل يكون من ا

استثناء منخفض جدا، و)د( عدم 

علم المدقق بالظروف أو 

الشروط التي قد تؤدي إلى 

رفض مستقبلي طلبات التأكيد 

)أو المصادقة( العكسية لهذه 

 الطلبات.

المعيار 

1505.15 

األعمال  م ر  

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 23أ

     أدلة التدقيق
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كانت يقوم المدقق بتقييم ما إذا 

نتائج إجراءات التأكيد الخارجي 

توفر أدلة تدقيق موثوقة وذات 

عالقة، أو ما إذا كان من 

الضروري الحصول على أدلة 

 تدقيق إضافية.

المعيار 

1505.16 

األعمال  م ر  

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

 25أ-24أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

عند استخدام إجراءات التأكيد 

الخارجي، يتابع المدقق التدقيق 

على طلبات التأكيد الخارجية، 

ويشمل ذلك: )أ( تحديد 

المعلومات التي سيتم تأكيدها أو 

طلبها، )ب( اختيار طرف 

التأكيد المالئم )ج( تصميم 

طلبات التأكيد، ويشمل ذلك 

تحديد أن الطلبات موجهة بشكل 

معلومات مالئم وتحتوي على 

اإلرجاع الالزمة لتوجيه الرد 

مباشرة للمدقق، و)د( إرسال 

الطلبات، ويشمل ذلك متابعة 

الطلبات، كلما كان ذلك ممكنا، 

 إلى الطرف مقدم التأكيد. 

المعيار 

1505.7 

األعمال  م ر  

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

; مرجع: 1أ

 2الفقرة أ

مرجع: الفقرة 

 7أ

أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

   ستوفيم 

إذا رفضت اإلدارة السماح 

بإرسال طلب تأكيد، فعلى 

المدقق: )أ( االستفسار عن 

أسباب رفض اإلدارة، والبحث 

عن أدلة تدقيق حول صحة 

ومعقولية هذه األسباب، )ب( 

تقييم آثار رفض اإلدارة على 

تقييم المدقق لمخاطر األخطاء 

ذات األهمية النسبية، ذات 

العالقة، بما في ذلك مخاطر 

تيال، وعلى طبيعة وتوقيت االح

ومدى إجراءات التدقيق 

األخرى، و)ج( إنجاز إجراءات 

تدقيق بديلة مصممة للحصول 

على ادلة تدقيق موثوقة وذات 

 عالقة. 

المعيار 

1505.8 

األعمال  م ر  

 الميدانية

مرجع: الفقرة 

مرجع:  10أ

 8الفقرة أ

مرجع: الفقرة 

 9أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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إذا خلص المدقق إلى أن رفض 

اإلدارة السماح للمدقق أن يرسل 

طلب تأكيد غير معقول، أو كان 

المدقق غير قادر على الحصول 

على أدلة تدقيق موثوقة وذات 

عالقة عن طريق أداء إجراءات 

تدقيق بديلة، فعليه إبالغ 

وفقا لمعيار  المكلفين بالحوكمة

. كما يجب عليه أيضا أن 1260

يحدد آثار ذلك على التدقيق 

 . 1705وعلى رأيه وفقا لمعيار 

المعيار 

1505.9 

الشروع  م ر .5ف

في 

األعمال 

 الميدانية

تواصل   

رسمي، 

أوراق 

 العمل

 مستوفي 
جزئي من 

خالل الواقع 

العملي يقوم 

المدقق برفع 

مذكرة إلى 

إدارة الديوان 

اذ بشأن اتخ

اجراء حول 

كتابة التقرير 

وإبالغ إدارة 

الجهة 

المشمولة 

 بالتدقيق .

  

إذا كان المدقق غير قادر على 

الحصول على أدلة تدقيق كافية 

ومالئمة تتعلق باألرصدة 

االفتتاحية، فينبغي عليه إبداء 

رأي متحفظ أو عدم امكانية 

إبداء رأي حول البيانات المالية، 

لمعيار حسب الحالة، وفقا 

1705. 

المعيار 

1510.10 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (8أ

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

      الينطبق

إذا خلص المدقق إلى أن 

األرصدة االفتتاحية تحتوي على 

خطأ قد يؤثر بشكل كبير على 

البيانات المالية للفترة الحالية، 

في وكان أثر الخطأ لم يأخذ 

االعتبار بشكل مالئم أو لم 

يعرض بشكل مالئم أو يفصح 

عنه، فينبغي على المدقق إبداء 

رأي متحفظ أو عدم امكانية 

إبداء رأي، حسب الحالة، وفقا 

 .1705لمعيار 

المعيار 

1510.11 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   الينطبق
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إذا خلص المدقق إلى أن: )أ( 

للفترة السياسات المحاسبية 

الحالية غير مطبقة بشكل متسق 

فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية 

وفقا إلطار رفع التقارير المالية 

المطبق، أو )ب( التغيير على 

السياسات المحاسبية والذي لم 

يأخذ في االعتبار بشكل مالئم 

أو لم يعرض بشكل مالئم أو 

يفصح عنه وفقا إلطار رفع 

ينبغي التقارير المالية المطبق، ف

على المدقق إبداء رأي متحفظ 

أو عدم امكانية إبداء رأي، 

حسب الحالة، وفقا لمعيار 

1705. 

المعيار 

1510.12 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   الينطبق

إذا كان رأي المدقق السابق 

المتعلق بالبيانات المالية للفترة 

السابقة يشتمل على تعديل على 

يظل ذو رأي المدقق الذي 

عالقة وذو أهمية نسبية للبيانات 

المالية للفترة الحالية، سوف 

يعدل المدقق رأيه على البيانات 

المالية للفترة الحالية وفقا لمعيار 

 .1710ومعيار  1705

المعيار 

1510.13 

رفع  م ر .6ف

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (9أ

تقرير 

 التدقيق

   الينطبق 

على المدقق قراءة أحدث 

البيانات المالية، في حال 

وجودها، وكذلك تقرير المدقق 

السابق عنها، في حال وجوده، 

للحصول على معلومات متعلقة 

باألرصدة االفتتاحية بما في ذلك 

 اإلفصاحات.

المعيار 

1510.5 

مستند     التخطيط م ر  

 التخطيط

   مستوفي 
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ينبغي على المدقق الحصول 

أدلة تدقيق كافية ومالئمة على 

حول ما إذا كانت األرصدة 

االفتتاحية تحتوي على خطأ 

يؤثر بشكل ذي أهمية نسبية 

على البيانات المالية للفترة 

الحالية من خالل: )أ( تحديد ما 

إذا كانت األرصدة الختامية 

للفترة السابقة قد رحلت بشكل 

صحيح إلى الفترة الحالية أو 

ا، قد أعيدت كلما كان ذلك مالئم

معالجتها، )ب( تحديد ما إذا 

كانت األرصدة االفتتاحية تعكس 

تطبيق السياسات المحاسبية 

المالئمة، و)ج( إجراء واحد أو 

( إذا كانت 1أكثر من ما يلي: )

البيانات المالية للعام الماضي قد 

دققت، مراجعة أوراق عمل 

المدقق السابق للحصول على 

تتاحية، أدلة تتعلق باألرصدة االف

( تقييم ما إذا كانت إجراءات 2)

التدقيق المنجزة في الفترة 

الحالية توفر ادلة ذات عالقة 

( 3باألرصدة االفتتاحية، أو )

القيام بإجراءات تدقيق محددة 

للحصول على أدلة تتعلق 

 باألرصدة االفتتاحية.

المعيار 

1510.6 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

(، 2-1أ

: )مرجع

 (7أ-3الفقرة. أ

أوراق 

 العمل

مستوفي  

 جزئي

 

غير  

مذكورة 

بشكل 

مفصل 

 بالدليل.

إذا حصل المدقق على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة تفيد بأن 

األرصدة االفتتاحية تحتوي على 

خطأ قد يؤثر بشكل نسبي على 

البيانات المالية للفترة الحالية، 

فعلى المدقق القيام باإلجراءات 

الرقابية اإلضافية المناسبة لكي 

يحدد األثر على البيانات المالية 

لص للفترة الحالية. وإذا خ

المدقق إلى وجود مثل هذه 

األخطاء في البيانات المالية 

للفترة الحالية، فعليه إبالغ 

المستوى المالئم من اإلدارة 

والمكلفين بالحوكمة بهذه 

 .1450األخطاء وفقا لمعيار 

المعيار 

1510.7 

األعمال  م ر .5ف

 الميدانية

أوراق   

العمل، 

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 
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على أدلة على المدقق الحصول 

تدقيق كافية ومالئمة حول ما إذا 

كانت السياسات المحاسبية كما 

تظهر في األرصدة االفتتاحية قد 

طبقت بشكل متسق على 

البيانات المالية للفترة الحالية، 

وما إذا كانت التغييرات في 

السياسات المحاسبية قد أخذت 

في االعتبار بشكل مالئم 

وعرضت بشكل مالئم وأفصح 

قا إلطار رفع التقارير عنها وف

 المالية المطبق.

المعيار 

1510.8 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

 العمل

   مستوفي 

إذا كانت البيانات المالية للفترة 

السابقة مدققة من قبل مدقق 

سابق وكان هناك تعديل على 

رأيه، يتعين على المدقق أن يقيم 

أثر األمر الذي سبب التعديل في 

مخاطر الخطأ ذي األهمية تقييم 

النسبية في البيانات المالية للفترة 

 .1315الحالية وفقا لمعيار 

المعيار 

1510.9 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

   مستوفي 
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أثناء تصميم وإنجاز اإلجراءات 

التحليلية الجوهرية، سواء 

بمفردها أو مع اختبارات 

التفاصيل، باعتبارها إجراءات 

 1330جوهرية وفقا لمعيار 

يتعين على المدقق: )أ( أن يحدد 

مالئمة إجراءات التحليل 

الجوهرية المحددة لتأكيد معين، 

آخذا في االعتبار المخاطر 

همية المقيمة للخطأ ذي األ

النسبية واختبارات التفاصيل، 

في حال وجودها، لهذه 

التأكيدات، )ب( تقييم موثوقية 

البيانات والتي منها استقى 

المدقق توقعاته للمبالغ المسجلة 

أو النسب، آخذا في االعتبار 

مصدر وإمكانية مقارنة وطبيعة 

ومالئمة المعلومات المتاحة، 

والتدقيق على اإلعداد، )ج( 

ات للمبالغ المسجلة وضع توقع

أو النسب المسجلة وتقييم ما إذا 

كانت التوقعات دقيقة بشكل 

كاف من أجل تحديد خطأ الذي 

قد يتسبب، وحده أو مع أخطاء 

أخرى، في وجود أخطاء ذات 

أهمية نسبية بالبيانات المالية، 

و)د( تحديد مقدار أي فوارق 

بين القيم المسجلة من القيم 

ن الحاجة المتوقعة المقبولة دو

إلجراء تدقيق إضافية حسب 

 . 7متطلب الفقرة 

المعيار 

1520.5 

.، 6ف

.، 7ف

، 8ف

، 9ف

 .10ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

(، 5أ-4أ

)مرجع: الفقرة 

(، 11أ-6أ

)مردع: الفقرة 

(، 14أ-12أ

)مرجع: الفقرة 

 (، 15أ

مستند 

التخطيط، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

وضع وأداء ينبغي على المدقق 

اإلجراءات التحليلية عند قرب 

نهاية عملية التدقيق، لمساعدته 

على تكوين استنتاج كلي حول 

ما إذا كانت البيانات المالية 

 متسقة مع فهم المدقق للجهة.

المعيار 

1520.6 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (19أ-17أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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التحليلية إذا كانت اإلجراءات 

التي تمت وفقا للمعيار تحدد 

تذبذبات أو عالقات غير متسقة 

مع المعلومات األخرى المعنية 

أو تختلف عن القيم المتوقعة 

بفروق كبيرة، فعلى المدقق 

التحقق من مثل هذه الفروق من 

خالل: )أ( االستفسار من 

اإلدارة والحصول على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة تتعلق برد 

رة، و)ب( أداء إجراءات اإلدا

تدقيق أخرى حسب الضرورة 

 وفقا للظروف.

المعيار 

1520.7 

األعمال  م ر .11ف

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (21أ-20أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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إذا كانت إجراءات التدقيق ال 

تنطبق على البند المختار، 

على المدقق أداء اإلجراء 

 على بند بديل. 

المعيار 

1530.10 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (14أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي 

 

 :العام التدقيق دليل 

 عامة نظرة( 400)-

 اختبار مراحل إلى

 .الفحص

 56ص

 

 

  

  

إذا لم يتمكن المدقق من 

تطبيق إجراءات التدقيق 

المصممة، أو إجراءات بديلة 

مناسبة، على بند مختار، على 

المدقق اعتبار البند على أنه 

انحراف عن أنظمة التدقيق 

المنصوص عليها في حالة 

اختبار أنظمة التدقيق، أو 

خطأ، في حالة اختبار 

 التفاصيل. 

المعيار 

1530.11 

ل األعما م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (16أ-15أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي 

 :العام التدقيق دليل

 الختبارات( 410)

 . األساسية

 59 ص .( 04)بند

  

على المدقق التحقق من 

طبيعة وسبب أي انحراف أو 

خطأ يتم تحديده، وتقييم أثرها 

المحتمل على الهدف من 

إجراءات التدقيق وعلى 

الجوانب األخرى لعملية 

 التدقيق. 

المعيار 

1530.12 

األعمال  م ر .9ف

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (17أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي 

 :العام التدقيق دليل

 ختباراتال( 410)

 . األساسية

 اإلجراءات تطبيق

 التحليلية .

 66 ص .( 10)بند

  



86 
 

في الحاالت النادرة جدا، 

عندما يعتبر المدقق أن الخطأ 

أو االنحراف الذي تم اكتشافه 

في عينة التدقيق شاذا، فعليه 

التأكد من أن هذا الخطأ أو 

االنحراف ال يمثل المجموعة. 

ويتأكد المدقق من ذلك من 

أداء إجراءات تدقيق خالل 

إضافية كي يكتسب أدلة تدقيق 

كافية ومالئمة على أن الخطأ 

أو االنحراف ال يؤثر على 

 بقية المجموعة.

المعيار 

1530.13 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

 العمل

 مستوفي 

 :العام التدقيق دليل

 اختبار نتائج تقييم

 . التفاصيل

 ص .( 14-12)من بند

73 

  

بالنسبة الختبارات التفاصيل، 

على المدقق عرض األخطاء 

التي تم إيجادها في العينة، 

 على المجموعة. 

المعيار 

1530.14 

األعمال  م ر .10ف

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (20أ-18أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي. 

 : العام التدقيق دليل

 اختبار نتائج تقييم

 . التفاصيل

 73 ص .( 12)بند

 

 

 الدليل

 يخاطب

فريق 

التدقيق 

ككل 

وليس كل 

مدقق 

على حده 

حيث تعمم 

الخطوات 

على كل 

عضو 

 بالفريق .

على المدقق تقييم: )أ( نتائج 

العينة، و)ب( ما إذا كان 

استخدام عينة تدقيق قد وفر 

أساسا معقوال لالستنتاجات 

حول المجموعة التي تم 

 اختبارها. 

المعيار 

1530.15 

.، 11ف

 .12ف

 األعمال م ر

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

(، 22أ-21أ

)مرجع: الفقرة 

 (23أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

 اختبار نتائج تقييم

 . التفاصيل

 .( 14-13-12)بند

 اختبار توثيق

 .التفاصيل

 73 ص 

 

  

أثناء تصميم عينة تدقيق، 

على المدقق أن يأخذ في 

االعتبار الهدف من إجراءات 

التدقيق وسمات المجموعة 

 التي سوف تؤخذ منها العينة. 

المعيار 

1530.6 

الشروع  م ر .5ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (9أ-4أ

مستند 

التخطيط

، أوراق 

 العمل

 .مستوفي

 :العام التدقيق دليل 

 الختبارات( 410)

 59 ص . األساسية
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 اختبارات تخطيط-

 .70.ص التفاصيل

يحدد المدقق حجم العينة 

الكافي لتقليل مخاطر أخذ 

العينات إلى مستوى منخفض 

 بشكل مقبول. 

المعيار 

1530.7 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (11أ-10أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

( نظرة عامة 400)

إلى مرحلة اختبار 

 فحص العينات .

 128 ص

 

  

يختار المدقق بنود من العينة 

بطريقة تمنح كل وحدة من 

وحدات العينات، فرصة 

 لالختيار. 

المعيار 

1530.8 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (13أ-12أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

( نظرة عامة 400)-

إلى مرحلة اختبار 

 فحص العينات .

 .128 ص

 ينص الذي( 17بند).-

 فريق يقوم عندما" على

 عينة باختيار التدقيق

 فانه العينات خطة

 :" عليه ينبغي

 .136ص

 

  

يؤدي المدقق إجراءات 

التدقيق المالئمة للهدف، على 

 كل بند مختار.

المعيار 

1530.9 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

 العمل

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 430)

 التفاصيل .

 .68 ص

 

  

أثناء تحديد وتقييم مخاطر 

الخطأ ذي األهمية النسبية، 

حسب متطلبات معيار 

، يقيم المدقق درجة 1315

المعيار 

1540.10 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (46أ-45أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:
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تقدير الشك المقترنة بتقدير 

 محاسبي معين. 

( نظرة عامة 400)

إلى مرحلة اختبار 

 فحص العينات .

 

 ( التقدير المهني02بند)

 .56 ص

 

 

يحدد المدقق ما إذا كان، 

حسب تقديره، أي من تلك 

التقديرات المحاسبية، التي تم 

تحديد أنها تنطوي على 

شكوك، يؤدي إلى مخاطر 

 كبيرة. 

المعيار 

1540.11 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (51أ-47أ

مستند  

 التخطيط

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

( االختبارات 410)

 األساسية.

 (07بند )

 58 ص

 

  

استنادا إلى المخاطر المقيمة 

للخطأ ذي األهمية النسبية 

يحدد المدقق: )أ( ما إذا كانت 

اإلدارة قد طبقت بشكل مالئم 

متطلبات إطار رفع التقارير 

المالية المطبق المتعلق 

بالتقديرات المحاسبية، و)ب( 

ما إذا كانت طرق إجراء 

د طبق التقديرات المحاسبية ق

بشكل متسق، وما إذا كانت 

التغييرات، في حال وجودها، 

في التقديرات المحاسبية أو 

في طريقة إجراءها من فترة 

سابقة مالئم في ظل الظروف 

 القائمة. 

المعيار 

1540.12 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

(، )مرجع: 52أ

-53الفقرة أ

(، )مرجع: 56أ

-57الفقرة أ

 (58أ

مستند 

 التخطيط

  

 

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

مرحلة االختبار 

 )الفحص(.

( فروق التدقيق 11بند)

الخاصة بالتقديرات 

 المحاسبية .

 79 ص
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عند االستجابة للمخاطر 

المقيمة للخطأ ذي األهمية 

النسبية، حسب متطلب معيار 

، ينفذ المدقق واحد أو 1330

يلي، آخذا في  أكثر من ما

االعتبار طبيعة التقديرات 

المحاسبية: )أ( تحديد ما إذا 

كانت األحداث التي تظهر 

حتى تاريخ تقرير المدقق 

توفر أدلة تدقيق تتعلق 

بالتقديرات المحاسبية. )ب( 

اختبار كيفية إعداد اإلدارة 

للتقديرات المحاسبية والبيانات 

التي استندت إليها. من خالل 

يم المدقق ما ذلك، سوف يق

( كانت طريقة القياس 1إذا: )

المستخدمة مالئمة في ظل 

( كانت 2الظروف القائمة، و)

االفتراضات المستخدمة من 

طرف اإلدارة معقولة في ظل 

أهداف القياس الخاصة بإطار 

رفع التقارير المالية المطبق. 

)ج( اختبار الفعالية التشغيلية 

ألنظمة التدقيق على كيفية 

دارة للتقديرات إعداد اإل

المحاسبية، إلى جانب 

اإلجراءات الجوهرية 

المالئمة. )د( وضع تقديري 

نقطي أو نطاق من أجل تقييم 

التقدير النقطي لإلدارة. لهذا 

( إذا استخدم 1الهدف: )

المدقق االفتراضات أو طرق 

تختلف عن طرق اإلدارة، 

يتعين على المدقق أن يكتسب 

فهما الفتراضات اإلدارة أو 

طرق مالئمة لتأسيس أن 

التقدير النقطي للمدقق أو 

نطاقه يأخذ في االعتبار 

متغيرات ذات عالقة وتقييم 

أية اختالفات كبيرة عن 

( 2التقدير النقطي لإلدارة. )

إذا استخلص المدقق أنه من 

المالئم أن يستخدم نطاق، 

يتعين عليه أن يضيق النطاق، 

استنادا إلى أدلة التدقيق 

ى أن يتم اعتبار أن المتاحة، إل

المعيار 

1540.13 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

(; 61أ-59أ

)مرجع: الفقرة. 

(، 67أ-62أ

)مرجع: الفقرة 

(; 70أ-68أ

)مرجع: الفقرة 

(; 76أ-71أ

)مرجع: الفقرة 

(; 83أ-77أ

)مرجع: الفقرة 

(; 86أ-84أ

فقرة )مرجع: ال

(; 91أ-87أ

)مرجع: الفقرة 

(، )مرجع: 92أ

-93الفقرة أ

 ( 95أ

مستند 

التخطيط

، أوراق 

 العمل

  

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

اختبار ( 450)-

 التقديرات المحاسبية 

المخاطر الكامنة  

)المالزمة( بالنسبة 

 لتقديرات المحاسبية 

 

 76ص 
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كافة النتائج التي تقع داخل 

 النطاق، معقولة.

خالل تحديد األمور المحددة 

أو عند  12في الفقرة 

االستجابة للمخاطر المقيمة 

للخطأ ذي األهمية النسبية 

، ينظر المدقق 13وفقا للفقرة 

فيما إذا كانت هناك حاجة إلى 

مهارات متخصصة أو 

معارف تتعلق بواحد أو أكثر 

من جوانب التقديرات 

المحاسبية مطلوب من أجل 

قيق الحصول على أدلة تد

 كافية ومالئمة. 

المعيار 

1540.14 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر .10ف

 (101أ-96أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

المخاطر الكامنة 

)المالزمة( بالنسبة 

 للتقديرات المحاسبية .

 (03بند )

 77ص 
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بالنسبة للتقديرات المحاسبية 

التي ينتج عنها مخاطر 

وباإلضافة إلى كبيرة، 

اإلجراءات الجوهرية 

األخرى التي تم أداؤها من 

أجل استيفاء متطلبات معيار 

، يتعين على المدقق 1330

تقييم ما يلي: )أ( كيفية اعتبار 

اإلدارة الفتراضات بديلة أو 

نتائج، ولماذا رفضتها، أو 

كيفية معالجة اإلدارة لشكوك 

التقديرات أثناء إجراء 

ية. )ب( ما التقديرات المحاسب

إذا كانت االفتراضات الهامة 

التي استخدمتها اإلدارة 

معقولة. )ج( نية اإلدارة في 

تنفيذ إجراءات عمل محددة 

وقدرتها على القيام بذلك، 

عندما يكون ذلك مرتبطا 

بمعقولية االفتراضات الهامة 

المستخدمة من قبل اإلدارة أو 

التطبيق المالئم إلطار رفع 

 المطبق. التقارير المالية

المعيار 

1540.15 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر .11ف

(، 102أ

)مرجع: الفقرة 

(; 106أ-103أ

)مرجع: الفقرة 

(; 109أ-107أ

)مرجع: الفقرة 

 (110أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

فروق التدقيق الخاصة 

 بالتقديرات المحاسبية .

 (.12( )11بند )

 .79ص 

  

إذا، في رأي المدقق، لم 

تتناول اإلدارة بشكل كافي 

آثار الشك في التقديرات على 

التقديرات المحاسبية التي 

ينتج عنها مخاطر هامة، على 

المدقق، إذا اعتبر األمر 

ضروريا، وضع نطاق يتم 

من خالله تقييم معقولية 

 التقديرات المحاسبية. 

المعيار 

1540.16 

الفقرة )مرجع:  التخطيط م ر  

 (112أ-111أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي.

 دليل التدقيق العام:

 المالزمة المخاطر-

بالنسبة للتقديرات 

 المحاسبية .

 (.10-9(،)8بند)

 .78 ص

 

فروق التدقيق -

الخاصة بالتقديرات 

 المحاسبية .

 (.12( )11بند )

  .79ص 
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بالنسبة للتقديرات المحاسبية 

التي تثير مخاطر كبيرة، 

على المدقق الحصول يتعين 

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

حول ما إذا: )أ( كان قرار 

اإلدارة هو االعتراف أو عدم 

االعتراف على التقديرات 

المحاسبية في البيانات المالية، 

و)ب( أساس القياس المختار 

للتقديرات المحاسبية، وفقا 

لمتطلبات إطار رفع التقارير 

 المالية المطبق.

المعيار 

1540.17 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

(; 114أ-113أ

)مرجع: 

 (115الفقرة.أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

(اختبار 450)-

 العمليات الغير رقابية .

( اختبار 460)-

 التقديرات المحاسبية.

المخاطر المالزمة  

)الكامنة ( بالنسبة 

 لتقديرات المحاسبية.

 (03،08،09بند)

 .76ص 

  

يتعين على المدقق، استنادا 

إلى أدلة التدقيق، تقييم ما إذا 

كانت التقديرات المحاسبية في 

البيانات المالية إما معقولة في 

سياق إطار رفع التقارير 

 المالية المطبق أو خاطئة. 

المعيار 

1540.18 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (119أ-116أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

 

فروق التدقيق -

الخاصة بالتقديرات 

 المحاسبية .

 (.12( )11بند )

  .79ص 

  

على المدقق الحصول على 

أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

 حول ما إذا كانت اإلفصاحات

في البيانات المالية المتعلقة 

بالتقديرات المحاسبية متوافقة 

مع متطلبات إطار رفع 

 التقارير المالية المطبق. 

المعيار 

1540.19 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (121أ-120أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 460)-

 التقديرات المحاسبية.

"يجب على  3فقرة 

فريق التدقيق القيام 

 بإجراءات ....".

 77ص 

 

  

بالنسبة للتقديرات المحاسبية 

التي تثير مخاطر هامة، 

يتعين على المدقق أيضا تقييم 

مدى مالئمة اإلفصاح عن 

شكوك التقدير في البيانات 

المالية في سياق إطار رفع 

 التقارير المالية المطبق. 

المعيار 

1540.20 

مال األع م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (123أ-122أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

 فروق أسباب فحص -

 عنها والتقرير التدقيق

 . وتسويتها
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 .88 ص

مسائل أخرى ذات -

 صلة بالتقرير .

( تحديد 09بند ) 

التطابق مع المعايير 

الدولية للتقارير المالية 

. 

 .92ص

 

يتعين على المدقق مراجعة 

األحكام والقرارات الصادرة 

عن اإلدارة أثناء إجراء 

التقديرات المحاسبية من أجل 

تحديد ما إذا كانت هناك 

مؤشرات على وجود تحيز 

محتمل من طرف اإلدارة. 

وال تمثل مؤشرات احتمال 

تحيز اإلدارة من تلقاء نفسها 

أخطاء ألهداف استخالص 

لية استنتاجات حول معقو

 التقديرات المحاسبية المنفردة. 

المعيار 

1540.21 

األعمال  م ر .13ف

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (125أ-124أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

 فروق أسباب فحص -

 عنها والتقرير التدقيق

 . وتسويتها

 فقرة( 08بند)

 الغير "التصرفات

 ومتعددة مشروعه

 حصة عدم إلى وتؤدي

 ".... المالية البيانات

 .88 ص

 

  

يتعين على المدقق الحصول 

على إقرارات خطية من 

اإلدارة وإذا كان األمر مطبقا، 

المكلفين بالحوكمة حول ما 

إذا كانوا يظنون أن 

االفتراضات الهامة 

المستخدمة في عمل 

 التقديرات المحاسبية معقولة. 

المعيار 

1540.22 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: 

-126الفقرة.أ

 (127أ

تواصل 

 رسمي

 مستوفي جزئي.  

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 460)-

 التقديرات المحاسبية.

"يجب على  3فقرة 

فريق التدقيق القيام 

 بإجراءات ....".

 77ص 

 

بالتطبيق  

 العملي

 مجرد

 المراسلة

 أو

 االستفسار

 بشكل

 رسمي

 يعتبر

 إقرار

 من خطي

 اإلدارة

 المسؤولة

 رانظ

 لوجود

 توقيع

 الشخص
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 المسؤول

 . بالرد

يجب على المدقق أن يضمن 

ضمن مستندات التدقيق: )أ( 

أساس استنتاجات المدقق 

حول معقولية التقديرات 

المحاسبية واإلفصاح عنها 

الذي ينتج عنه مخاطر هامة، 

و)ب( مؤشرات تحيز اإلدارة 

 المحتمل، في حال وجوده. 

المعيار 

1540.23 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (128أ

أوراق 

 العمل

  

 مستوفي.

 دليل التدقيق العام:

تسوية فروق التدقيق -

+ التقرير عن فروق 

 التقدير .

( اعداد مسودة 530)-

التقارير والخالف مع 

 الجهه .

( محتويات 03بند)

 تقارير التدقيق.

 90+ص89ص
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أثناء إنجاز إجراءات تقييم 

المخاطر واألنشطة للحصول 

على فهم للجهة وبيئتها، 

ويشمل ذلك أنظمة التدقيق 

الداخلي للجهة، حسب ما 

، يتعين 1315يتطلبه معيار 

على المدقق أن يكتسب فهما 

لما يلي كي يوفر أساسا 

لتحديد وتقييم مخاطر الخطأ 

ذي األهمية النسبية للتقديرات 

)أ( متطلبات إطار  المحاسبية:

رفع التقارير المالية المطبق 

المتعلقة بالتقديرات 

المحاسبية، بما في ذلك 

اإلفصاحات ذات العالقة. 

)ب( كيفية تحديد اإلدارة لهذه 

المعامالت واألحداث 

والظروف التي قد ينتج عنها 

الحاجة للتقديرات المحاسبية 

كي تعرف أو يفصح عنها في 

ثناء البيانات المالية. وأ

اكتساب هذا الفهم، يتعين على 

المدقق أن يستفسر من اإلدارة 

عن التغييرات في الظروف 

التي قد ينتج عنها تقديرات 

محاسبية جديدة أو الحاجة 

لمراجعة ما هو قائم. )ج( 

كيف تعد اإلدارة التقديرات 

المحاسبية وفهم البيانات التي 

عليها تستند، ويشمل ذلك: 

مة في ( الطريقة المستخد1)

إجراء التقديرات المحاسبية، 

( أنظمة التدقيق المعنية، 2)

( ما إذا كانت اإلدارة قد 3)

( 4استعانت بخبير، )

االفتراضات ذات الصلة 

( ما 5بالتقديرات المحاسبية، )

إذا كان هناك أو يتعين وجود 

تغيير من الفترة السابقة في 

طرق إجراء التقديرات 

المحاسبية، وإذا كان ذلك 

( كيف 6يحا، لماذا، و)صح

قيمت اإلدارة أثر الشك في 

 التقديرات. 

المعيار 

1540.8 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

(; )مرجع: 12أ

-13الفقرة. أ

(، )مرجع: 15أ

-16الفقرة أ

(; )مرجع: 21أ

-22الفقرة. أ

(، )مرجع: 23أ

-24الفقرة أ

(; )مرجع: 26أ

-27الفقرة أ

(; )مرجع: 28أ

-29الفقرة أ

(; )مرجع: 30أ

-31الفقرة. أ

(، )مرجع: 36أ

( 37الفقرة أ

)مرجع: الفقرة 

 ( 38أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي.   

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 460)-

 التقديرات المحاسبية.

 80ص-76ص
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على المدقق مراجعة نتائج 

التقديرات المحاسبية المشمولة 

في البيانات المالية للفترة 

السابقة، أو حيثما كان ممكنا، 

إعادة تقديرها الالحق ألهداف 

الفترة الحالية. وتأخذ طبيعة 

ونطاق مراجعة المدقق بعين 

االعتبار طبيعة التقديرات 

المحاسبية، وما إذا كانت 

عليها  المعلومات المتحصل

من التدقيق وثيقة الصلة 

بتحديد وتقييم مخاطر الخطأ 

ذي األهمية النسبية في 

التقديرات المحاسبية التي 

أجريت للفترة الحالية، رغم 

ذلك، إن الهدف من التدقيق 

ليس التشكيك في األحكام التي 

أصدرت على الفترات السابقة 

والتي بنيت على المعلومات 

 المتوفرة في ذلك الوقت. 

المعيار 

1540.9 

.، 8ف

 .9ف

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر

 (44أ-39أ

مستند  

 التخطيط

 مستوفي.   

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 460)-

 التقديرات المحاسبية.

 ( 03-01فقره)

مقارنة التقديرات 

المحاسبية التي تمت 

خالل الفترات السابقة 

 بتاريخ هذه الفترات .

 .76ص 

 

  

كجزء من إجراءات تقييم 

المخاطر واألنشطة ذات 

الصلة التي يقتضي معيار 

تأديتها  1240ومعيار  1315

من طرف المدقق أثناء 

التدقيق، على المدقق أن 

يؤدي إجراءات التدقيق 

واألنشطة ذات الصلة المبينة 

للحصول  17-12في الفقرات 

على المعلومات المتعلقة 

 بتحديد مخاطر الخطأ المقترنة

بعالقات ومعامالت األطراف 

 ذات العالقة. 

المعيار 

1550.11 

.، 8ف

 .9ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (8أ

مستند  

 التخطيط

   

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 

 (.03-01بند)

تحديد معامالت -

 األطراف ذات الصلة.

 (.05بند)

 .80ص

 

  

يجب أن يضم نقاش فريق 

التدقيق الذي يتطلبه معيار 

 1240ومعيار  1315

اعتبارات محددة لمدى 

تعرض البيانات المالية للخطأ 

ذي األهمية النسبية بسب 

االحتيال أو الخطأ والذي قد 

المعيار 

1550.12 

.، 8ف

.، 12ف

 .13ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

مرجع: الفقرة 

 (10أ-9أ

محضر 

 االجتماع

   

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 
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ينتج عن عالقات ومعامالت 

 األطراف ذات العالقة. 

 (.01،03،04بند)

تحديد معامالت -

 األطراف ذات الصلة.

 (.05بند)

 .80ص

 

على المدقق االستفسار من 

اإلدارة عن األمور التالية: )أ( 

ذات العالقة  هوية األطراف

بالجهة، بما في ذلك، 

التغييرات عن الفترة السابقة، 

)ب( طبيعة العالقات بين 

الجهة وهذه األطراف، و)ج( 

ما إذا كانت الجهة قد أجرت 

أية معامالت مع هذه 

األطراف ذات العالقة أثناء 

الفترة وفي حال حصل ذلك، 

يستفسر المدقق عن نوع 

 وهدف هذه المعامالت.

المعيار 

1550.13 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر .8ف

 (14أ-11أ

مستند 

 التخطيط

  

  

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 

 (.03بند)

تحديد معامالت -

 األطراف ذات الصلة.

 (.05بند)

 .80ص

 

  

على المدقق أن يستفسر 

اإلدارة واألشخاص اآلخرين 

وأن يؤدي داخل الجهة، 

إجراءات التقييم المالئمة 

للمخاطر األخرى، الكتساب 

فهم ألنظمة التدقيق، في حال 

وجودها، التي حددتها اإلدارة 

من أجل: )أ( تحديد واحتساب 

واإلفصاح عن عالقات 

ومعامالت األطراف ذات 

العالقة وفقا إلطار رفع 

التقارير المالية المطبق، )ب( 

الموافقة على المعامالت 

لترتيبات الهامة مع وا

األطراف ذات العالقة و)ج( 

الموافقة على معامالت 

وترتيبات هامة خارج السياق 

 المعتاد لألعمال.

المعيار 

1550.14 

الشروع  م ر .8ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

(; 20أ-15أ

)مرجع: الفقرة 

 (21أ

تواصل 

 رسمي

   

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

الحصول على أدلة -

تدقيق معامالت 

 األطراف ذات الصلة.

 .81ص
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أثناء التدقيق، على المدقق أن 

يظل متيقظا، عند فحص 

السجالت أو المستندات، من 

أجل ترتيبات أو معلومات 

أخرى قد تشير إلى وجود 

عالقات مع طرف آخر أو 

معامالت لم تحددها اإلدارة 

من قبل أو تفصح عنها 

للمدقق. على وجه التحديد، 

يفحص المدقق  سوف

المؤشرات التالية التي تدل 

على وجود عالقات أو 

معامالت مع أطراف ذات 

عالقة، لم تحددها اإلدارة أو 

تفصح عنها من قبل إلى 

المدقق: )أ( تأكيدات مصرفية 

وقانونية تم الحصول عليها 

كجزء من إجراءات المدقق، 

)ب( محاضر اجتماعات 

المساهمين والمكلفين 

( السجالت أو بالحوكمة، و)ج

المستندات األخرى التي 

يعتبرها المدقق الزمة في ظل 

 ظروف الجهة.

المعيار 

1550.15 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (23أ-22أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

الحصول على أدلة -

تدقيق معامالت 

 األطراف ذات الصلة.

 (06بند)

 .81ص

 

  

المدقق معامالت إذا حدد 

هامة خارج نطاق سير العمل 

الطبيعي للجهة أثناء أداء 

إجراءات التدقيق المنصوص 

أو خالل  15عليها في الفقرة 

إجراءات تدقيق أخرى، عليه 

أن يستفسر من اإلدارة عن: 

)أ( طبيعة هذه المعامالت، 

و)ب( ما إذا كانت األطراف 

ذات العالقة مشاركة في 

 األمر.

المعيار 

1550.16 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

(; 25أ-24أ

)مرجع: الفقرة 

(، )مرجع: 26أ

 (27الفقرة أ

تواصل 

 رسمي

   

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 

 (.03،04بند)

تحديد معامالت -

 األطراف ذات الصلة.

 (.05بند)

 .80ص

 

  

على المدقق أن يشاطر 

المعلومات ذات العالقة، التي 

حصل عليها فيما يخص 

األطراف ذات العالقة 

المعيار 

1550.17 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (28أ

محضر 

 االجتماع

   

 مستوفي.  

 دليل التدقيق العام:

 دليل 

 يخاطب

فريق 

التدقيق 

ككل 
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بالجهة، مع األفراد اآلخرين 

 في فريق التدقيق. 

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 

 

 .80ص

 

وليس كل 

مدقق 

على حده 

حيث تعمم 

الخطوات 

على كل 

عضو 

 بالفريق .

من خالل استيفاء متطلب 

من أجل تحديد  1315معيار 

وتقييم مخاطر الخطأ ذي 

األهمية النسبية، على المدقق 

خطأ تحديد وتقييم مخاطر ال

ذي األهمية النسبية المتعلق 

بالعالقات والمعامالت مع 

األطراف ذات العالقة وتحديد 

ما إذا كان أي من هذه 

المخاطر هام. ومن خالل 

إجراء هذا التحديد، سيعامل 

المدقق معامالت األطراف 

ذات العالقة الهامة المحددة 

خارج السياق المعتاد للعمل 

على أنها تؤدي إلى ظهور 

 كبيرة.مخاطر 

المعيار 

1550.18 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

   

 مستوفي.

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 

 (.04بند)

 

 .80ص

 

  

إذا حدد المدقق عوامل 

مخاطر احتيال تشمل ظروف 

تتعلق بوجود الطرف ذي 

العالقة )له تأثير مهيمن( أثناء 

أداء إجراءات تقييم المخاطر 

واألنشطة ذات العالقة 

المتعلقة باألطراف ذات 

العالقة، سيأخذ المدقق في 

االعتبار هذه المعلومات أثناء 

تحديد وتقييم مخاطر الخطأ 

النسبية بسبب ذي األهمية 

 . 1240االحتيال وفقا لمعيار 

المعيار 

1550.19 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (30أ-29وأ 6أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 

 (.04بند)

 

 .80ص
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كجزء من متطلب معيار 

أن المدقق يجيب على  1330

المخاطر المقيمة، يقوم المدقق 

بتصميم وأداء إجراءات تدقيق 

إضافية للحصول على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة حول 

المخاطر المقيمة للخطأ ذي 

األهمية النسبية المتعلق 

بعالقات ومعامالت األطراف 

ذات العالقة. سوف تشتمل 

قيق هذه على إجراءات التد

تلك المطلوبة من خالل 

 . 24-21الفقرات 

المعيار 

1550.20 

الشروع  م ر .14ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (34أ-31أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

الحصول على أدلة -

تدقيق تربط معامالت 

 األطراف ذات الصلة.

(. "يجب على 07بند)

فريق التدقيق القيام 

 بإجراءات...."

 

 ..81ص

 

  

لو حدد المدقق معلومات 

تشير إلى وجود عالقات مع 

أطراف ذات عالقة والتي لم 

تحددها أو تفصح عنها 

اإلدارة من قبل إلى المدقق، 

سوف يحدد المدقق ما إذا 

كانت الظروف السابقة تؤكد 

 وجود هذه العالقات.

المعيار 

1550.21 

األعمال  م ر .14ف

 الميدانية

أوراق   

العمل، 

تواصل 

 رسمي

 مستوفي جزئي. 

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 

 (.04بند)

 

 .80ص

 

 يتم لم 

 ذكر

 الظروف

 السابقة

 على تؤكد

 وجود

 العالقة

 . بالدليل
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لو حدد المدقق معامالت مع 

أطراف ذات عالقة مهمة لم 

تحددها أو تفصح عنها 

اإلدارة من قبل للمدقق، سوف 

على -يقوم المدقق: )أ( بإعالم 

المعلومات المعنية  -الفور 

إلى األعضاء اآلخرين في 

فريق التدقيق، )ب( حينما 

يحدد إطار ابالغ التقارير 

المالية المطبق متطلبات 

( 1لعالقة: )الطرف ذي ا

يطلب من اإلدارة تحديد كافة 

المعامالت مع األطراف ذات 

العالقة المحددة مؤخرا من 

( االستفسار 2أجل تقييمها )

عن سبب وراء فشل أنظمة 

التدقيق الداخلي من التمكين 

فى تحديد عالقات االطراف 

ذات العالقة واألفصاح عنها، 

)ج( إجراء إجراءات تدقيق 

ق باألطراف فعالة مناسبة تتعل

ذات العالقة التي حددت 

مؤخرا أو معامالت مهمة 

تخص األطراف ذات العالقة 

)د( إعادة النظر في المخاطر 

التى تتمثل فى احتمالية وجود 

معامالت بين أطراف ذات 

عالقة أو طرف هام ذو 

عالقة لم تحدده او تفصح عنه 

األدارة مسبقا للمدقق وأداء 

اجراءات تدقيق اضافية 

تقتضى الضرورة  حسبما

)هـ( لو بدا أن عدم اإلفصاح 

من طرف اإلدارة متعمدا 

)يشير إلى مخاطر أخطاء 

جوهرية بسبب االحتيال(، 

ينبغى على المدقق ان يقييم 

 آثار ذلك على عملية التدقيق. 

األعمال  م ر .14ف  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

(، )مرجع: 35أ

(، 36الفقرة أ

)مرجع: الفقرة 

 (37أ

 محضر

االجتماع

، أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

 مستوفي. 

 دليل التدقيق العام:

فحص أسباب فروق -

التدقيق والتقرير عنها 

وتسويتها.)المالحظات 

 والمخالفات(.

( التقرير عن 10فقرة)

 فروق التدقيق.

 .91-90ص

 

( مالحظات 05فقره)-

وتوصيات واستنتاجات 

 الرقابة.

 .92ص

مسائل أخرى ذات -

 ر.صلة بالتقري

( البيانات 08بند)

المالية: العمليات 

المالية مع األطراف 

 ذات الصلة.

( التقرير عن 540)-

الرقابة الداخلية. 

 (.02فقره)

 

 ..89-88ص
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فيما يتعلق بمعامالت 

األطراف ذات العالقة المهمة 

التى تم إجراءها دون اتباع 

ممارسات العمل العادية 

 -ان يقوم المدقق: أ ينبغى

بفحص العقود واالتفاقيات 

السابقة إن وجدت وتقييم ما 

( المبادئ االساسية 1إذا كان:

المتعلقة بالمعاملة تشير الى 

احتمالية إجراءها من اجل 

االشتراك في اعداد التقارير 

مالية احتيالية أو إلخفاء سوء 

( كانت 2توزيع األصول، 

بنود المعامالت متوافقة مع 

( تمت 3ضيحات االدارة، تو

محاسبة المعامالت واالفصاح 

عنها بالشكل المناسب وفقا 

إلطار إبالغ التقارير المالية 

المعمول به، ب( الحصول 

على أدلة االثبات حول 

تصريح إجراء المعامالت 

والمصادقة عليها بالشكل 

 المناسب.

المعيار 

1550.23 

. 14ف

 .15ف

األعمال  م ر

 الميدانية

فقرة )مرجع: ال

(; 39أ-38أ

)مرجع: الفقرة 

 (41أ-40أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي   

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 

 (.05-01بند)

 

 .80ص

 

  

حال أوردت اإلدارة تأكيدا  فى

على القوائم المالية يشير الى 

اجراء معامالت لطرف ذو 

عالقة بموجب بنود مقارنة 

لتلك السائدة فى معاملة على 

أساس تجارى فينبغى أن 

يحصل المدقق على أدلة 

إثبات كافية ومناسبة حول 

 ذلك التاكيد.

المعيار 

1550.24 

. 14ف

 .16ف

األعمال  م ر

 الميدانية

مرجع: الفقرة )

 (45أ-42أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي    

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 

 (.03بند)

 

 .80ص
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أثناء تكوين الرأي بشأن 

القوائم المالية وفقا لمعيار 

، سوف يقيم المدقق: 1700

)أ( ما إذا كانت عالقات 

ومعامالت األطراف ذات 

المحددة قد أخذت في العالقة 

االعتبار بشكل مالئم وأفصح 

عنها وفقا إلطار ابالغ 

التقارير المالية المطبق، 

و)ب( ما إذا كانت آثار 

عالقات ومعامالت األطراف 

( تمنع القوائم 1ذات العالقة: )

المالية من تحقيق مبدأ 

العرض العادل )بالنسبة ألطر 

( ينتج 2العرض العادل(، أو )

ائم المالية تكون عنها أن القو

 مضللة )ألطر االلتزام(.

المعيار 

1550.25 

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

(، )مرجع: 46أ

 (47الفقرة أ

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

 مستوفي جزئي   

 دليل التدقيق العام:

( اعداد مسودة 530)-

التقارير والخالف مع 

 الجهه.

مسائل أخرى ذات 

 صلة بالتقرير.

( البيانات 08بند)

المالية: العمليات 

المالية مع األطراف 

 ذات الصلة.

 (.05-01بند)

 

 .92ص

 

 الديوان 

 اليبدي

 رايه

بالبيانات 

 المالية

 هو كما

منصوص 

 عليه

بمعايير 

االنتوساي 

. 

حيثما كان إطار ابالغ 

التقارير المالية المطبق يحدد 

متطلبات لألطراف ذات 

العالقة، سوف يتعين على 

المدقق أن يحصل على 

اقرارات خطية من االدارة 

وحيثما كان مالئما، المكلفين 

بالحوكمة: )أ( انهم أفصحوا 

للمدقق عن هوية األطراف 

ذات العالقة بالجهة وعالقات 

العالقة  كافة األطراف ذات

والمعامالت التي يعلمون بها، 

و)ب( قد أخذوا في االعتبار 

وأفصحوا بشكل مالئم عن 

هذه العالقات والمعامالت 

 وفقا لمتطلبات اإلطار.

المعيار 

1550.26 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (49أ-48أ

تواصل 

 رسمي

 مستوفي    

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 470)-

معامالت األطراف 

 ذات الصلة . 

 (.03بند)

 

 .80ص

 

  

فى حالة مشاركة كافة 

المكلفين بالحوكمة فى إدارة 

الجهة يتعين على المدقق 

التواصل معهم باألمور 

المهمة التي تظهر أثناء 

التدقيق والمتعلقة باألطراف 

 ذات العالقة للجهة. 

المعيار 

1550.27 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (50أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 
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سوف يضم المدقق في وثائق 

التدقيق أسماء األطراف 

المعنية المحددة وطبيعة 

عالقات األطراف ذات 

 العالقة.

المعيار 

1550.28 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

 العمل

 مستوفي    

 دليل التدقيق العام:

الحصول على أدلة -

تربط  معامالت تدقيق 

 األطراف ذات الصلة . 

 (.07بند)

 

 .81ص

 

  

ال يوجد على المدقق إلزام أن 

يؤدي أي إجراءات تدقيق 

تتعلق بالقوائم المالية بعد 

تاريخ تقرير المدقق. رغم 

ذلك، لو بعد تقرير المدقق 

ولكن قبل تاريخ إصدار 

القوائم المالية، علم المدقق 

بحقيقة لو عرفها المدقق في 

تاريخ سابق لتقرير، قد تكون 

أجبرت المدقق على تعديل 

ه، يقوم المدقق: )أ( تقرير

بمناقشة األمر مع اإلدارة ولو 

كان مالئما، المكلفين 

بالحوكمة، )ب( تحديد ما إذا 

كانت القوائم المالية تحتاج 

للتعديل، ولو كان األمر 

كذلك، )ج( االستفسار عن 

كيف تنوي اإلدارة التعامل مع 

 األمر في القوائم المالية.

المعيار 

1560.10 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (11أ

أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

 مستوفي    

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 480)-

العمليات الخاصة 

 باألحداث الالحقة.

 (.05بند)

 

 .84ص

 مستوفي   

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 480)-

العمليات الخاصة 

 باألحداث الالحقة.

 (.05بند)

 

 .84ص
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عدلت اإلدارة القوائم لو 

المالية، يتعين على المدقق: 

)أ( تنفيذ إجراءات التدقيق 

الالزمة في ظل الظروف 

على التعديالت. )ب( إال في 

حالة تطبيق ظروف الفقرة 

(ينبغى ان يمدد 1: )12

إجراءات التدقيق المشار إليها 

إلى تاريخ  7و 6في الفقرات 

( 2تقرير المدقق الجديد، و)

ر مدقق جديد عن توفير تقري

القوائم المالية المعدلة. ينبغى 

عدم وضع تاريخ لتقرير 

المدقق الجديد سابق لتاريخ 

 اعتماد القوائم المالية المعدلة.

المعيار 

1560.11 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

أوراق   

 العمل

 مستوفي   

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 480)-

العمليات الخاصة 

 باألحداث الالحقة.

 (.05بند)

 

 .84ص

 

  

حينما ال يحظر القانون أو 

إطار ابالغ التقارير المالية 

على اإلدارة تعديل القوائم 

المالية بالتأثيرات باألحداث 

الالحقة، وعندما ال يمنع 

المسؤولين من اعتماد القوائم 

المالية من مصادقتهم بذلك 

التعديل، يسمح للمدقق 

بإجراءات التدقيق المتعلقة 

باالحداث الالحقة التى 

( 1)ب()11ضيها الفقرة تقت

بذلك التعديل. وفي هذه 

الحاالت، يقوم المدقق إما: )أ( 

بتعديل تقريره كي يضم 

تاريخ اضافيا محصورا بذلك 

التعديل بحيث يدل على ان 

اجراءات المدقق المتعلقة 

باألحداث الالحقة محصورة 

فقط بتعديل القوائم المالية 

الموضح فى االيضاح ذى 

لقوائم العالقة المرفق با

المالية، أو )ب( بتوفير تقرير 

مدقق جديد أو معدل يشمل 

بيان في فقرة التأكيد على 

مسألة ما أو فقرة المسائل 

األخرى التي تشير إلى أن 

إجراءات المدقق على 

األحداث الالحقة محصورة 

فقط بالتعديل على القوائم 

المالية حسب ما وصف في 

المعيار 

1560.12 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة  

 (12أ

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

 مستوفي غير
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اإليضاحات المعنية في 

 ية.القوائم المال
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في بعض التشريعات، قد ال 

يتطلب القانون أو اللوائح من 

اإلدارة أو إطار ابالغ 

التقارير المالية أن يصدر 

قوائم مالية معدلة، وبالتالي، 

لن يحتاج المدقق أن يوفر 

تعديال أو تقرير مدقق جديد. 

رغم ذلك، لو لم تعدل اإلدارة 

القوائم المالية في ظروف 

حيث يظن فيها المدقق أنهم 

بحاجة للتعديل: )أ( لو لم يكن 

تقرير المدقق قد قدم بعد إلى 

الجهة، سوف يعدل المدقق 

الرأي حسب ما ينص عليه 

ومن ثم تقديم  1705معيار 

تقرير معدل، أو )ب( لو كان 

تقرير المدقق قد قدم بالفعل 

إلى الجهة، سوف يعلم المدقق 

اإلدارة إال تصدر القوائم 

اء المالية إلى الغير قبل إجر

التعديالت الالزمة. لو كانت 

القوائم المالية رغم ذلك 

صادرة الحقا دون التعديالت 

الالزمة، ينبغى ان يتخذ 

المدقق األجراء المناسب 

محاوال منع االعتماد على 

 تقرير المدقق.

المعيار 

1560.13 

الشروع  م ر .8ف

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع.  

-15الفقرة: أ

()مرجع: 16أ

-13الفقرة أ

 (14أ

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

  مستوفي غير

 

 

  

بعد أن تصدر القوائم المالية، 

لن يلزم المدقق أن يؤدي أي 

إجراءات تدقيق تتعلق بهذه 

القوائم المالية. رغم ذلك، لو 

بعد إصدار القوائم المالية، 

علم المدقق بحقيقة لو عرفها 

المدقق في تاريخ سابق 

لتقريره، قد تكون أجبرته 

على تعديل تقريره، يقوم 

مع  المدقق: )أ( بمناقشة األمر

اإلدارة ولو كان مالئما، 

المكلفين بالحوكمة، )ب( 

تحديد ما إذا كانت البيانات 

المالية تحتاج للتعديل، ولو 

كان األمر كذلك، )ج( 

االستفسار كيف تنوي اإلدارة 

تسوية األمر في القوائم 

 المالية.

المعيار 

1560.14 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

أوراق   

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

    غير مستوفي  
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لو عدلت اإلدارة القوائم 

المالية، سوف يقوم المدقق بـ: 

)أ( تطبيق إجراءات تدقيق 

الزمة وفقا لظروف التعديل. 

)ب( مراجعة الخطوات التي 

اتخذتها اإلدارة كي تضمن أن 

أي شخص يستلم القوائم 

المالية الصادرة من قبل مع 

تقرير المدقق يعلم بالموقف. 

إن لم تكن الظروف  )ج(

منطبقة:  12المبينة في الفقرة 

( ينبغى أن يمدد المدقق 1)

فترة تنفيذ إجراءات التدقيق 

 6،7المشار اليها في الفقرتان 

حتى تاريخ تقريره الجديد 

ووضع تاريخ للتقرير الجديد 

غير سابق لتاريخ المصادقة 

على البيانات المالية المعدلة، 

( توفير تقرير تدقيق 2و)

جديد على القوائم المالية 

المعدلة. )د( حينما تنطبق 

الظروف المبينة في الفقرة 

، تعديل تقرير المدقق، أو 12

توفير تقرير مدقق جديد 

 .12حسب ما تتطلبه الفقرة 

المعيار 

1560.15 

الشروع  م ر .8ف

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (17أ

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

   ي  مستوف غير

سوف يضم المدقق في تقريره 

الجديد أو المعدلة فقرة تأكيد 

على األمور أو فقرة المسائل 

األخرى تشير إلى وجود 

إيضاح مرفق على القوائم 

المالية يناقش بشكل أكثر 

توسعا السبب وراء تعديل 

القوائم المالية الصادرة سابقا 

والتقرير السابق الذى أصدره 

 المدقق.

المعيار 

1560.16 

رفع  م ر  

 التقارير

أوراق   

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

   مستوفي  غير 
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لو لم تتخذ اإلدارة الخطوات 

الالزمة لضمان اعالم أي 

شخص يستلم القوائم المالية 

الصادرة سابقا بالحالة القائمة 

وعدم تعديل البيانات المالية 

فى الظروف التى يعتقد 

المدقق بأنها تحتاج الى تعديل 

فينبغى أن يشعر المدقق 

االدارة والمكلفين بالحوكمة، 

بأنه سيحاول منع االعتماد 

المستقبلي على تقرير المدقق 

وفى حال عدم إتخاذ اإلدارة 

أو المكلفين بالحوكمة لهذه 

الخطوات الالزمة رغم ذلك 

اإلشعار فينبغى أن يتخذ 

المدقق اإلجراء المناسب 

لمحاولة منع االعتماد على 

 لمدقق.تقرير ا

المعيار 

1560.17 

رفع  م ر .8ف

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (18أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي  غير 

سوف يؤدي المدقق إجراءات 

التدقيق التي صممت 

للحصول على أدلة إثبات 

كافية مناسبة بأن كافة 

األحداث التي تحدث بين 

تاريخ إصدار القوائم المالية 

وتاريخ إصدار تقرير المدقق 

التي تتطلب تعديل على، أو 

إفصاح، القوائم المالية قد تم 

تحديدها. رغم ذلك، ال يتوقع 

ء إجراءات من المدقق أدا

تدقيق إضافية فيما يتعلق 

بالمسائل التى وفرت 

إجراءات التدقيق المطبقة 

مسبقا إستنتاجات مرضية 

 حولها.

المعيار 

1560.6  

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (6أ

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

 مستوفي جزئي   

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 480)-

العمليات الخاصة 

 باألحداث الالحقة.

 (.05بند)

 

 .84ص

 

 يوجد ال 

 ماينص

على ان 

اليتوقع 

من 

المدقق 

أدلة 

إجراءات 

تدقيق 

اضافيه 

 بالدليل .
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يجب أن يؤدي المدقق 

اإلجراءات التي تنص عليها 

كي تغطي الفترة  6الفقرة 

الممتدة من تاريخ إصدار 

القوائم المالية إلى تاريخ 

إصدار تقرير المدقق، أو في 

أقرب وقت ممكن. سوف 

يأخذ المدقق في االعتبار تقييم 

مخاطر المدقق من أجل تحديد 

طبيعة ونطاق إجراءات 

سوف  التدقيق هذه، والتي

تشمل ما يلي: )أ( الحصول 

على فهم حول أى أجراءات 

وضعتها اإلدارة لضمان 

تحديد األحداث الالحقة. )ب( 

االستفسار من اإلدارة وحيثما 

كان األمر مالئما، المكلفين 

بالحوكمة حول ما إذا كانت 

هناك أحداث الحقة قد حدثت 

والتي قد تؤثر على القوائم 

المالية. )ج( قراءة محاضر 

االجتماعات، إن وجدت، 

المنعقدة بين مالك الجهة 

واإلدارة والمكلفين بالحوكمة، 

والتي عقدت بعد تاريخ 

القوائم المالية واالستفسار 

حول األمور التي تم مناقشتها 

في أي اجتماع مشابه والتي 

ليس لها محاضر خاصة بها 

حتى اآلن. )د( قراءة آخر 

قوائم المالية مرحلية الحقة، 

 ت. إن وجد

المعيار 

1560.7 

، 6ف

 .7ف

رفع  م ر

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

()مرجع: 8أ-7أ

الفقرة 

()مرجع: 9أ

 (10الفقرة أ

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

 مستوفي    

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 480)-

العمليات الخاصة 

 باألحداث الالحقة.

 (.05بند)

 

 .84ص

 

  

حالة حدد المدقق أحداثا  فى

تتطلب تعديل القوائم المالية 

أو األفصاح عنها فى القوائم 

المالية نتيجة لإلجراءات 

 6،7المؤداة بموجب الفقرتين 

فينبغى أن يحدد المدقق مدى 

انعكاس كل حدث بالشكل 

المناسب فى هذه القوائم 

المالية وفقا إلطار إبالغ 

 التقارير المالية المعمول به.

معيار ال

1560.8 

رفع  م ر  

 التقارير

أوراق   

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

 مستوفي    

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 480)-

العمليات الخاصة 

 باألحداث الالحقة.

 (.05بند)

 

 .84ص
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سوف يطلب المدقق من 

اإلدارة ولو كان األمر 

 منطبقا، المكلفين بالحوكمة

توفير بيانات كتابية وفقا 

. أن كافة 1580لمعيار 

األحداث التي حدثت الحقة 

لتاريخ البيانات المالية والتي 

يتطلب بشأنها إطار رفع 

التقارير المالية تعديل أو 

اإلفصاح قد عدلت أو تم 

 اإلفصاح عنها.

المعيار 

1560.9 

األعمال  م ر  

 الميدانية

تواصل   

 رسمي

 مستوفي    

 التدقيق العام:دليل 

( اختبار 480)-

العمليات الخاصة 

 باألحداث الالحقة.

 (.05بند)

فقره " الحصول على 

خطاب تمثيل مؤرخ 

 "... 

 

 .84ص

 

  

أثناء إجراء إجراءات تقييم 

المخاطر حسب ما هو 

، 1315مطلوب في معيار 

سوف يأخذ المدقق في 

االعتبار ما إذا كانت هناك 

أحداث أو ظروف قد تثير 

شكوك كبيرة حول قدرة 

الجهة على مواصلة عملها. 

من خالل ذلك، سوف يحدد 

المدقق ما إذا كانت اإلدارة قد 

أجرت بالفعل تقييما مبدئيا 

درة الجهة على مواصلة لق

العمل، و: )أ( لو كان هذا 

التقييم قد أجري، سوف 

يناقش المدقق التقييم مع 

اإلدارة ويحدد ما إذا كانت 

اإلدارة قد حددت أحداث أو 

ظروف والتي، وحدها أو 

متضامنة، قد تثير شكوكا 

كبيرة حول قدرة الجهة على 

مواصلة عملها ولو كان ذلك 

صحيحا، خطط اإلدارة 

لمهمة الرقابية معها: أو )ب( ل

لو كان هذا التقييم لم يجرى 

بعد، سوف يناقش المدقق 

التقييم مع اإلدارة أساس 

االستخدام المقصود الفتراض 

مواصلة العمل، واالستفسار 

من اإلدارة عن ما إذا كانت 

أحداث أو شروط قائمة 

المعيار 

1570.10 

-.5ف

 .9ف

الشروع  م ر

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (5أ-2أ

مستند 

 التخطيط

 انها حيث  ال ينطبق 

جهة 

 حكومية

 التقع

 هذا تحت

  .النطاق
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والتي، بمفردها أو متضامنة، 

قد تثير شكوكا كبيرة على 

جهة على مواصلة قدرة ال

 عملها.

سوف يظل المدقق متيقظا 

خالل التدقيق ألدلة تدقيق 

ألحداث أو ظروف قد تثير 

شكوك كبيرة حول قدرة 

 الجهة على مواصلة عملها. 

المعيار 

1570.11 

 
الشروع  م ر

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (6أ

أدلة 

 التدقيق

    ينطبق ال 

سوف يدقق المدقق تقييم 

اإلدارة لقدرة الجهة على 

 مواصلة عملها. 

المعيار 

1570.12 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

    ينطبق ال 
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من خالل تقييم اإلدارة لقدرة 

الجهة على مواصلة عملها، 

سوف يغطي المدقق نفس 

الفترة التي استخدمتها اإلدارة 

كي تجري تقييمها حسب ما 

هو مطلوب وفقاً إلطار رفع 

التقارير المالية المطبق أو 

بموجب القانون أو اللوائح لو 

حددت فترة أطول. لو يغطي 

تقييم اإلدارة لقدرة الجهة على 

مواصلة عملها أقل من اثنتا 

عشرة شهرا من تاريخ 

البيانات المالية حسب ما هو 

سوف  1560محدد في معيار 

يطلب المدقق من اإلدارة أن 

مد فترة تقييمها إلى ما ال يقل ت

عن اثنتا عشرة شهرا من ذلك 

 التاريخ.

المعيار 

1570.13 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (12أ-10أ

مستند 

التخطيط

، أوراق 

 العمل

    ينطبق ال 

سوف يأخذ المدقق في 

االعتبار ما إذا كان تقييم 

اإلدارة يشمل كافة المعلومات 

يدركها المدقق المعنية والتي 

 نتيجة للتدقيق.

المعيار 

1570.14 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

التخطيط

، أوراق 

 العمل

    ينطبق ال 

سوف يستفسر المدقق من 

اإلدارة عن علمها باألحداث 

أو الظروف التي تقع خارج 

نطاق تقييم اإلدارة والتي قد 

تثير شكوك كبيرة حول قدرة 

 الجهة على مواصلة عملها. 

المعيار 

1570.15 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (14أ-13أ

مستند 

التخطيط

، أوراق 

 العمل

    ينطبق ال 
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لو كانت األحداث أو 

الظروف قد حددت والتي قد 

تثير شكا كبيرا حول القدرة 

على موصلة العمل بالجهة، 

يتعين على المدقق الحصول 

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

كي يحدد ما إذا كان يوجد 

شك ذي أهمية نسبية من 

خالل إجراءات التدقيق 

اإلضافية، ويشمل ذلك التفكير 

ألثر. في عوامل تخفيف ا

سوف تشمل هذه اإلجراءات: 

)أ( حيثما لم تكن اإلدارة قد 

قامت بتقييم قدرة الجهة على 

مواصلة العمل، طالبا اإلدارة 

أن تجري تقييمها. )ب( تقييم 

خطط اإلدارة للقرارات 

المستقبلية المتعلقة بتقييم 

مواصلة عملها، سواء كان 

ناتج هذه الخطط يحتمل أن 

انت يحسن الموقف وما إذا ك

خطط اإلدارة مجدية وفقا 

للظروف. )ج( حيثما قامت 

الجهة بإعداد تنبؤ بالتدفقات 

النقدية وكان تحليل التنبؤ 

عامال كبيرا في النظر إلى 

الناتج المستقبلي لألحداث أو 

الظروف في تقييم خطط 

اإلدارة للقرارات المستقبلية 

( تقييم مدى جدارة البيانات 1)

اد الضمنية التي جمعت إلعد

التنبؤ، وتحديد ما إذا كان 

هناك مساندة مالئمة 

لالفتراضات المضمنة في 

التنبؤ. )د( األخذ في االعتبار 

ما إذا كانت أية حقائق إضافية 

أو معلومات قد أتيحت منذ 

تاريخ قيام اإلدارة بالتقييم. 

)هـ( طلب بيانات كتابية من 

اإلدارة وحيثما كان األمر 

مة، مالئما، المكلفين بالحوك

فيما يتعلق بخططهم للقرارات 

المستقبلية وكذلك جدوى هذه 

 الخطط.

المعيار 

1570.16 

.، 11ف

 .12ف

الشروع  م ر

في 

األعمال 

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

( )مرجع: 15أ

(: 16الفقرة أ

)مرجع: الفقرة 

 (18أ-17أ

تواصل 

رسمي، 

أوراق 

 العمل

   ينطبق  ال 
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استنادا إلى أدلة التدقيق التي 

تم الحصول عليها، سوف 

يخلص المدقق إلى ما إذا 

كان، في رأيه، يظل شكا 

كبيرا قائما يتعلق باألحداث أو 

الظروف التي، منفردة أو 

متضامنة، قد تثير شكا كبيرا 

حيال قدرة الجهة على العمل 

بفرض استمرارية العمل. 

سوف يوجد شك ذي أهمية 

يؤثر كبر األثر  نسبية حينما

المحتمل واحتمال الحدوث 

إلى الحد الذي، في رأي 

المدقق، يجعل اإلفصاح 

المالئم عن طبيعة وأثر الشك 

الزم من أجل: )أ( العرض 

العادل للبيانات المالية، أو 

)ب( في حالة إطار التزام، 

أن ال تكون البيانات المالية 

 مضللة.

المعيار 

1570.17 

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (19أ

أوراق 

 العمل

    ينطبق ال 

لو خلص المدقق إلى أن 

استخدام افتراض استمرار 

الجهة مالئم في ظل الظروف 

إال أنه يوجد شك ذي أهمية 

نسبية، سوف يحدد المدقق ما 

إذا كانت البيانات المالية: )أ( 

تصف بشكل مالئم األحداث 

أو الظروف الرئيسية التي قد 

بيرا على قدرة تثير شكا ك

الجهة على االستمرار وخطط 

اإلدارة حيال هذه األحداث أو 

الظروف، و)ب( اإلفصاح 

بوضوح أنه يوجد شك ذي 

أهمية نسبية يتعلق باألحداث 

أو الظروف التي قد تثير شكا 

كبيرا على قدرة الجهة على 

االستمرار وبناءا على ذلك، 

أنها قد ال تتمكن من تحقيق 

تزاماتها في أصولها وتسوية ال

 السياق الطبيعي للعمل. 

المعيار 

1570.18 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (20أ

أوراق 

 العمل

    ينطبق ال 
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لو أجري إفصاح مالئم في 

البيانات المالية، سوف يعبر 

المدقق عن رأي غير معدل 

وسيضم فقرة تأكيد على 

األمور في تقرير المدقق من 

وجود شك أجل: )أ( تبيين 

كبير يتعلق بحالة أو ظروف 

قد ينشأ عنها شك كبير في 

قدرة الجهة على مواصلة 

العمل بفرض استمرارية 

العمل، ولفت االنتباه إلى 

إيضاح في البيانات المالية 

يفصح عن األمور المبينة في 

 .18الفقرة 

المعيار 

1570.19 

. 13ف

. 14ف

 .15ف

رفع  م ر

 التقارير

( )مرجع: 

-21أالفقرة 

 (22أ

تقرير 

 التدقيق

    ينطبق ال 

لو لم يتم إجراء إفصاح  

مالئم في البيانات المالية، 

سوف يعبر المدقق عن رأي 

متحفظ أو رأي عكسي، 

حسب الحال، سوف يذكر 

المدقق في تقريره أنه يوجد 

شك كبير حول قدرة الجهة 

 على مواصلة العمل. 

المعيار 

1570.20 

. 13ف

. 14ف

. 15ف

 .16ف

رفع  م ر

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (24أ-23أ

تقرير 

 التدقيق

    ينطبق ال 

لو كانت البيانات المالية قد 

أعدت على أساس استمرار 

العمل ولكن، في رأي 

المدقق، كان استخدام اإلدارة 

الفتراض استمرار العمل في 

البيانات المالية غير مالئم، 

سوف يعبر المدقق عن رأي 

 عكسي. 

المعيار 

1570.21 

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (26أ-25أ

تقرير 

 التدقيق

    ينطبق ال 

لو لم تكن اإلدارة راغبة في 

إجراء أو تقديم تقييمها حينما 

يطلب منها ذلك المدقق، 

سوف يأخذ المدقق في 

االعتبار آثار ذلك على 

 تقريره.

المعيار 

1570.22 

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (27أ

تقرير 

 التدقيق

    ينطبق ال 
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إن لم يكن كل المكلفين 

بالحوكمة مشاركين في إدارة 

الجهة، يتعين على المدقق 

التواصل مع المكلفين 

حول األحداث أو  بالحوكمة

الظروف المحددة التي قد تثير 

الشك في قدرة الجهة على 

مواصلة العمل. سوف يشمل 

هذا التواصل ما يلي: )أ( ما 

إذا كانت األحداث أو 

الظروف تشكل شكاً ذو اهمية 

نسبية، )ب( ما إذا كان 

استخدام افتراض مواصلة 

العمل مالئما في إعداد 

وعرض البيانات المالية، 

كفاية اإلفصاحات  و)ج(

 المتعلقة في البيانات المالية.

المعيار 

1570.23 

رفع  م ر  

 التقارير

تواصل   

 رسمي

    ينطبق ال 

لو كان هناك تأخير كبير في 

اعتماد البيانات المالية من 

طرف اإلدارة أو المكلفين 

بعد تاريخ البيانات  بالحوكمة

المالية، سوف يستفسر المدقق 

عن سبب هذا التأخير، لو ظن 

المدقق أن التأخير قد يكون 

مرتبط بأحداث أو ظروف 

تتعلق بتقييم استمرار العمل، 

سوف يؤدي المدقق إجراءات 

تدقيق إضافية الزمة، حسب 

، 16ما هو مبين الفقرة 

باإلضافة إلى أن يأخذ في 

على استنتاج  االعتبار األثر

المدقق المتعلقة بوجود شك 

ذي أهمية نسبية، حسب ما 

 .17هو موصوف في الفقرة 

المعيار 

1570.24 

رفع  م ر  

 التقارير

أوراق   

 العمل

    ينطبق ال 

سوف يطلب المدقق من 

اإلدارة أن توفر له بيانا كتابيا 

أنها قد استوفت مسؤوليتها 

عن إعداد البيانات المالية وفقا 

إلطار رفع التقارير المالية 

المطبق، ويشمل ذلك حيثما 

كان األمر ذو عالقة عرضها 

بشكل عادل، كما هو مبين في 

 شروط مهمة التدقيق.

المعيار 

1580.10 

األعمال  م ر .7ف

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

، 14، أ9أ-7أ

 (22أ

تواصل 

 رسمي

 مستوفي    

 دليل التدقيق العام:

( اختبار 480)-

العمليات الخاصة 

 باألحداث الالحقة.

 (.05بند)
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( فحص 490)-

العمليلت الخاصة 

 بالحسابات الختامية .

 

 .84ص

 

سوف يطلب المدقق من 

اإلدارة أن توفر بيانا كتابيا: 

)أ( أنها قدمت للمدقق كافة 

المعلومات ذات العالقة 

وإمكانية الوصول حسب ما 

هو متفق عليها في شروط 

مهمة التدقيق، و)ب( تم 

تسجيل كافة المهمات الرقابية 

وأنها مبينة في البيانات 

 المالية. 

المعيار 

1580.11 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

، 14، أ9أ-7أ

 (22أ

تواصل 

 رسمي

 جزئي مستوفي 

  

 مباشر نص ال يوجد

 العمليبالتطبيق  ولكن

 طلب من خطوة بكل

 يتم المالية البيانات

 من رسمي بشكل طلبها

بمثابة  ويعتبر الجهات

 . كتابي إقرار

  

سوف توصف مسؤوليات 

اإلدارة في البيانات الكتابية 

 10تتطلبها الفقرات التي 

بالطريقة التي توصف  11و

بها المسؤوليات في شروط 

 مهمة التدقيق.

المعيار 

1580.12 

األعمال  م ر  

 الميدانية

تواصل   

 رسمي

 

   مستوفي جزئي 

تتطلب المعايير األخرى من 

المدقق أن يطلب بيانات 

مكتوبة. لو باإلضافة إلى 

البيانات المطلوبة، حدد 

المدقق أنه من الالزم 

الحصول على بيان كتابي 

واحد أو أكثر من أجل مساندة 

أدلة التدقيق األخرى المتعلقة 

بالبيانات المالية، سوف يطلب 

المدقق هذه البيانات الكتابية 

 . األخرى

المعيار 

1580.13 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

، 13أ-10أ

 (22، أ14أ

تواصل 

 رسمي

 مستوفي    

 قانون إنشاء الديوان.-

 دليل التدقيق العام:-

 مرحلة التقرير .

 (.09بند)

 

 .94ص

 

  

سوف يكون تاريخ البيان 

الكتابي في أقرب وقت 

ممكن، وليس بعد، تاريخ 

تقرير المدقق على البيانات 

المالية. يجب أن تكون 

البيانات الكتابية لكافة البيانات 

المعيار 

1580.14 

األعمال  م ر .8ف

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (18أ-15أ

تواصل 

 رسمي
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المالية والفترة)ات( المشار 

 إليها في تقرير المدقق.

يجب أن تكون البيانات 

الكتابية في صيغة خطاب 

بيان موجه إلى المدقق. لو 

تتطلب القوانين أو اللوائح من 

اإلدارة أن تصدر بيانات 

كتابية عامة حول مسؤوليتها، 

وحدد المدقق أن مثل هذه 

البيانات توفر بعض أو كافة 

البيانات المنصوص عليها في 

، يجب أن 11أو  10الفقرة 

ذات العالقة  تضم األمور

المغطاة بموجب هذه البيانات 

 في خطاب البيان. 

المعيار 

1580.15 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (21أ-19أ

تواصل 

 رسمي

    

لو ساور المدقق مخاوف 

حول كفاءة أو نزاهة أو القيم 

األخالقية أو الحصافة 

الخاصة باإلدارة، أو حول 

التزامها أو فرضها لهذه 

األمور، سيحدد المدقق األثر 

الذي قد يكون لهذه المخاوف 

على جدارة البيانات )شفهية 

أو كتابية( وكذلك أدلة التدقيق 

 بوجه عام.

المعيار 

1580.16 

األعمال  م ر .9ف

 الميدانية

)مرجع: الفقرة  

 (25أ-24أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي

 دليل أخالقيات المهنه--

 مرحلة التقرير . -

 (.08بند)

اعادة النظر في 

 مخاطر االحتيال.

 

 .94ص

 

  

على وجه التحديد، لو كانت 

 البيانات الكتابية غير مستقاة

مع أدلة تدقيق أخرى، سوف 

يؤدي المدقق إجراءات 

التدقيق كي يحاول حل األمر. 

لو ظل األمر لم يحل، يتعين 

على المدقق أن يعيد النظر 

في تقييم كفاءة أو نزاهة أو 

القيم األخالقية أو حصافة 

اإلدارة، أو التزامها أو 

فرضها لها، ويتعين عليه 

تحديد األثر الذي قد يكون 

المعيار 

1580.17 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (23أ

أدلة 

 التدقيق

 مستوفي  

( اختبارات 340)-

 الرقابة .

 (.07االستفسار بند)-

 

 .34ص
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ر على جدارة لهذا األم

البيانات )شفوية أو كتابية( 

 وأدلة التدقيق بوجه عام.

لو خلص المدقق إلى أن  

البيانات الكتابية ليست جديرة 

بالثقة، سوف يتخذ المدقق 

قرارات مالئمة، تشمل تحديد 

األثر المحتمل على الرأي في 

 .1705تقريره وفقا لمعيار 

المعيار 

1580.18 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

تقرير   

التدقيق، 

أوراق 

 العمل

 مستوفي  

 التقرير .مرحلة  - 

 (07-06بند)

 91ص

 

( التقرير عن 540)-

 الرقابة الداخلية .

 (.02بند) 

 

 .92ص

 

  

لم لو توفر اإلدارة واحد أو 

أكثر من البيانات الكتابية 

المطلوبة، سوف يقوم المدقق: 

)أ( بمناقشة األمر مع اإلدارة، 

)ب( إعادة تقييم نزاهة 

اإلدارة وتقييم األثر الذي قد 

األمر على جدارة يكون لذلك 

البيانات )شفوية أو كتابية( 

وادلة التدقيق بوجه عام، 

و)ج( اتخاذ قرارات مالئمة، 

ويشمل ذلك تحديد األثر 

المحتمل على الرأي في 

تقرير المدقق وفقا لمعيار 

1705. 

المعيار 

1580.19 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

تقرير   

التدقيق، 

أوراق 

 العمل

 مستوفي جزئي.    

 مرحلة التقرير . - 

 (06بند)

اثر االختالف مع  

اإلدارة بشان راي 

 التدقيق .

 

 91ص
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سوف يتضمن تقرير المدقق 

عدم امكانية إبداء رأي حول 

البيانات المالية وفقا لمعيار 

لو: )أ( خلص المدقق  1705

إلى وجود شك كافي حول 

نزاهة اإلدارة بشكل يجعل 

من البيانات الكتابية المطلوبة 

ليست  11و 10وفقا للفقرات 

جديرة بالثقة، أو )ب( ال توفر 

 اإلدارة البيانات الكتابية

 10المطلوبة وفقا للفقرات 

 . 11و

المعيار 

1580.20 

رفع  م ر  

 التقارير

)مرجع: الفقرة 

 (27أ-26أ

تقرير 

 التدقيق

   الينطبق 

سوف يطلب المدقق بيانات 

كتابية من اإلدارة التي لها 

المسؤوليات المالئمة عن 

البيانات المالية والمعرفة 

 بالموضوع المعني. 

المعيار 

1580.9 

األعمال  م ر .6ف

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (6أ-2أ

تواصل 

 رسمي

 مستوفي    

مرحلة االختبار  - 

 )الفحص( .

المراحل المالزمة 

بالنسبة لتقديرات 

 المحاسبية .

 

 ( 03،08بند)

 .77ص

 

  

لو خلص فريق تدقيق 

المجموعة إلى أن العمل 

 الخاص بمدقق العنصرغير

كافي، سوف يحدد فريق 

تدقيق المجموعة ما هي 

اإلجراءات اإلضافية التي 

يجب أن تتم، وما إذا كان 

يجب أن تتم من خالل مدقق 

مكون أو من قبل فريق تدقيق 

 المجموعة.

المعيار 

1600 .

43 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

 العمل

 مستوفي      

مرحلة االختبار  - 

 )الفحص( .

(بالنسبة 18)

اإلجراءات التحليلية 

 األساسية . 

 

 74ص
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ستتولى المسؤل في المهمة 

مسؤولية توجيه واالشراف 

وإنجاز مهمة التدقيق وفقا 

للمعايير المهنية والمتطلبات 

القانونية والتنظيمية السارية 

وما إذا كان تقرير المدقق 

المصدر مالئما وفقا 

للظروف. نتيجة لذلك، سوف 

تقرير المدقق على ال يشير 

البيانات المالية للمجموعة إلى 

مدقق مكون، إال لو تطلب 

ذلك القانون أو اللوائح أن 

تشمل هذه اإلشارة. لو تطلب 

هذه اإلشارة القانون أو 

اللوائح، سوف يشير تقرير 

المدقق إلى أن هذه اإلشارة ال 

تقلل من مسؤوليته عن رأي 

 التدقيق على المجموعة. 

المعيار 

1600.11 

. 3ف

 .4ف

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر

 (9أ-8أ

مستند 

 التخطيط

   الينطبق 

من خالل تطبيق معيار 

 ، سوف يحدد المسؤل1220

في المهمة للمجموعة ما إذا 

كانت ادلة تدقيق كافية 

ومالئمة يمكن توقعها بشكل 

مقبول فيما يتعلق بعملية 

التجميع والمعلومات المالية 

للمكونات التي يستند عليها 

رأي التدقيق على المجموعة. 

لهذا الهدف، سوف يكتسب 

فريق مهمة المجموعة فهما 

للمجموعة ومكوناتها وبيئاتها 

تكون كافية لتحديد التي 

المكونات التي قد تكون 

مكونات كبيرة. حيثما يقوم 

مدقق العنصربالعمل على 

المعلومات المالية لهذه 

المكونات، سوف يقيم المسؤل 

في المهمة مع المجموعة ما 

إذا كان فريق تدقيق 

المجموعة سوف يكون قادرا 

على المشاركة في عمل 

مدققي العنصرإلى المدى 

صول على أدلة الالزم للح

 تدقيق كافية ومالئمة.

المعيار 

1600.12 

. 7ف

 .9ف

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر

 12أ-10أ

مستند 

التخطيط

، تواصل 

 رسمي

 مستوفي     

مرحلة االختبار  - 

 )الفحص( .

تقييم النتائج اختبار 

 التفاصيل 

 (.14-12بند)

الحصول على موافقة 

المسؤول عن مهمه 

التدقيق بان الدليل مقنع 

 بصور كبيرة .

 

 .74-73ص
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لو خلص المسؤل في المهمة 

مع المجموعة أن: )أ( لن 

يمكن لفريق تدقيق المجموعة 

أن يحصل على أدلة تقييم 

كافية ومالئمة بسبب قيود 

مفروضة من إدارة 

المجموعة، و)ب( اآلثار 

لقدرة سوف المحتملة لعدم ا

ينتج عنه عدم امكانية إبداء 

الرأي على البيانات المالية، 

سيقوم المسؤل في المهمة مع 

في حالة • المجموعة إما أن: 

مهمة جديد، أال يقبل المهمة 

الرقابية، أو في حالة مهمة 

مستمر، االنسحاب من المهمة 

الرقابية، حينما يكون 

االنسحاب ممكنا وفقا للقوانين 

حينما • المطبقة، أو واللوائح 

يمنع القانون واللوائح المدقق 

من رفض مهمة أو حينما 

يكون االنسحاب من المهمة 

الرقابية غير ممكن، أن 

يجرى التدقيق على البيانات 

المالية للمجموعة إلى الحد 

الممكن، وعدم امكانية إبداء 

الرأي على البيانات المالية 

 للمجموعة. 

المعيار 

1600.13 

. 7ف

 .8ف

ما قبل  م ر

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (19أ-13أ

مستند 

التخطيط

، تواصل 

 رسمي

  جزئي مستوفي 

 : العملي بالتطبيق

يلزم  الديوان قانون

الجهات المشمولة 

برقابته على تزويده 

بجميع المعلومات 

المطلوبة بدون قيود 

حال عدم  ،وفي

التعاون سيصدر تقرير 

يحتوي على مالحظات 

 بعدم تعاون الجهه .

)حيث أن االنسحاب 

من المهمة الرقابية 

حدثت مره واحدة 

 من بقرار ذلك وكان

 متمثلة العليا اإلدارة

 (.الديوان برئيس

ال يوجد   

نص 

صريح 

 بالدليل .

 

مجموعة  سوف يوافق مسؤل

المهمة الرقابية على شروط 

المهمة الرقابية لتدقيق 

المجموعة وفقا لمعيار 

1210. 

المعيار 

1600.14 

ما قبل  م ر .7ف

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع:  5

-20الفقرة أ

 (21أ

مستند 

التخطيط

، تواصل 

 رسمي

  جزئي مستوفي 

 في التطبيق العملي: 

تكليف فريق التدقيق 

بالرقابة على الجهه 

تعتبرموافقة ضمنية 

لشروط المهمة الرقابية 

. 

اليوجد  

نص 

يتضمن 

موافقة 

مسؤول 

المهمة 

 الرقابية .

سوف يحدد فريق تدقيق 

المجموعة استراتيجية تدقيق 

مجموعة إجمالية وسوف 

يضع خطة تدقيق مجموعة 

 .1300وفقا لمعيار 

المعيار 

1600.15 

مستند    التخطيط م ر  

 التخطيط

 

 مستوفي    

 دليل التدقيق العام.

 مرحلة التخطيط. - 

 ( خطة التدقيق.260)

 ( 05بند)
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 .25ص

 

سوف يراجع فريق تدقيق 

المجموعة استراتيجية تدقيق 

المجموعة اإلجمالية وكذلك 

 خطة تدقيق المجموعة. 

المعيار 

1600.16 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (22أ

مراجعة 

 الملف

 مستوفي  

 العام.دليل التدقيق 

 مرحلة التخطيط. - 

 ( خطة التدقيق.260)

 ( 05بند)

 .25ص

 

  

يتعين على المدقق أن يحدد 

ويقيم مخاطر الخطأ ذي 

األهمية النسبية من خالل 

اكتساب فهم للجهة وبيئتها. 

سوف يقوم فريق تدقيق 

المجموعة: )أ( بتحسين فهمه 

للمجموعة ومكوناتها وبيئاتها 

ويشمل ذلك الضوابط على 

مل المجموعة والتي تم كا

الحصول عليها أثناء مرحلة 

القبول أو المواصلة، و)ب( 

اكتساب فهم لعملية التجميع، 

ويشمل ذلك التعليمات 

الصادرة من إدارة المجموعة 

 لمكوناتها.

المعيار 

1600.17 

)مرجع:   التخطيط م ر .10ف

-23الفقرة.أ

 (29أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي    

 دليل التدقيق العام.

 مرحلة التخطيط. - 

( العوامل ذات 250)

العالقة بتنفيذ مهمة 

 التدقيق . 

 

 (.05بند)

 .21-20ص

  

سوف يكتسب فريق تدقيق 

المجموعة فهما كافيا من 

أجل: )أ( تأكيد أو مراجعة 

التحديد المبدئي لمكونات قد 

تكون كبيرة، و)ب( تقييم 

مخاطر الخطأ ذي األهمية 

النسبية للبيانات المالية 

للمجموعة، سواء كان ذلك 

 سببه االحتيال أو الخطأ.

المعيار 

1600.18 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر .10ف

 (31أ-30أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي      

 دليل التدقيق العام.

 مرحلة التخطيط. - 

تقدير مخاطر األخطاء 

الجوهرية بسبب 

 االحتيال.

 

 .21ص
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لو كان فريق تدقيق 

لطلب مدقق المجموعة يخطط 

مكون كي يؤدي عمل على 

المعلومات المالية لمكون، 

سوف يكتسب فريق تدقيق 

المجموعة فهما لما يلي: )أ( 

ما إذا كان مدقق العنصر 

يستوعب وسوف يلتزم 

بالمتطلبات األخالقية التي 

تكون وثيقة الصلة بتدقيق 

المجموعة وبالتحديد، مستقل. 

)ب( الكفايات المهنية لمدقق 

)ج( ما إذا كان فريق  المكون.

تدقيق المجموعة سوف يتمكن 

من المشاركة في العمل على 

مدقق العنصر إلى المدى 

الالزم للحصول على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة. )د( ما 

إذا كان مدقق العنصر يعمل 

في بيئة تنظيمية والتي تشرف 

 بشكل فعال على المدققين.

المعيار 

1600.19 

. 11ف

. 12ف

 .13ف

)مرجع: الفقرة  لتخطيطا م ر

( 35أ-32أ

)مرجع: الفقرة 

( مرجع: 37أ

(. 38الفقرة أ

)مرجع: الفقرة 

 (36أ

مستند 

التخطيط

، تواصل 

 رسمي

  مستوفي

 :العام التدقيق دليل

 للتدليل: العامة النظرة-

 متطلبات التدقيق .

 (.3-1بند )

 

( االستعانة 160)-

 بخدمات الدعم الفني 

 (4-1بند)

( المعرفة 170)-

 والمهارات والخبرة.

( متطلبات 175)-

التعليم المهني المستمر 

 . 

 

بالتطبيق العملي: ليتم 

االستعانة بمدقق 

اضافي بالفريق اال 

بالظروف التي تحتم 

زيادة أعضاء الفريق 

أو عند عمل تدوير 

لبعض المدققين وبشكل 

عام فان جميع المدققين 

ممن يخضعون 

للتدريب ولديهم 

المعرفة الكافية 

 المتطلبات االخالقية .ب
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لو لم يستوف مدقق مكون 

متطلبات االستقاللية التي 

تكون ذات صلة بالتدقيق على 

المجموعة، أو فريق تدقيق 

المجموعة لديه مخاوف 

خطيرة تتعلق باألمور 

-)أ(19المدرجة في الفقرة 

)ج(، سوف يقوم فريق تدقيق 

المجموعة بالحصول على 

أدلة تدقيق مالئمة كافية تتعلق 

للعنصر بالمعلومات المالية 

دون طلب أن يقوم مدقق 

العنصر بالعمل على 

المعلومات المالية لهذا 

 المكون. 

المعيار 

1600.20 

ما قبل  م ر .14ف

المهمة 

 الرقابية 

)مرجع: الفقرة 

 (41أ-39أ

مستند 

التخطيط

، تواصل 

 رسمي

   غير مستوفي 

سوف يحدد فريق تدقيق 

المجموعة ما يلي: )أ( 

األهمية النسبية للبيانات 

المالية للمجموعة ككل أثناء 

تحديد استراتيجية التدقيق 

على المجموعة الكلية. )ب( 

لو في الظروف المحددة 

للمجموعة، كان هناك فئات 

محددة من المهمة الرقابية أو 

أرصدة الحسابات أو 

اإلفصاحات في البيانات 

المالية للمجموعة والتي يكون 

خطأ مبالغ أقل من األهمية 

النسبية في البيانات المالية 

للمجموعة ككل قد يتوقع 

بشكل معقول أن يؤثر على 

القرارات االقتصادية 

للمستخدمين التي تتخذ على 

أساس البيانات المالية 

للمجموعة، ومستوى األهمية 

النسبية الواجب تطبيقه على 

لمحددة من تلك الفئات ا

المهمة الرقابية أو أرصدة 

الحسابات أو اإلفصاحات. 

)ج( األهمية النسبية لتلك 

المكونات حيث سيؤدي مدققي 

المكونات تدقيق أو مراجعة 

ألهداف التدقيق على 

المجموعة. من أجل التقليل 

إلى مستوى مخفض بشكل 

مالئم احتمال أن األخطاء 

المعيار 

1600.21 

. 15ف

 .16ف

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر

()مرجع: 42أ

-43الفقرة أ

( )مرجع: 44أ

 (45الفقرة أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي      

 دليل التدقيق العام.

  

 ( خطة التدقيق . 260)

 

( برنامج 04بند)

 التدقيق .

 

 .24-22 ص
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غير المصححة أو غير 

في البيانات  المكتشفة المجمعة

المالية للمجموعة تتخطى 

األهمية النسبية للبيانات 

المالية للمجموعة ككل، 

وستكون األهمية النسبية 

للعنصر أقل من األهمية 

النسبية للبيانات المالية 

للمجموعة ككل )د( العتبة 

التي لو تم تخطي األخطاء ال 

تعتبر طفيفة بشكل واضح 

مقارنة بالبيانات المالية 

 وعة. للمجم

عندما يقوم مدققو العناصر 

ألهداف  بإجراء عملية تدقيق

تدقيق المجموعة، يقوم فريق 

العملية للمجموعة بتقييم 

مالءمة األهمية النسبية لألداء 

المحددة عند مستوى 

 العناصر.

المعيار 

1600.22 

)مرجع: الفقرة   التخطيط م ر .15ف

 (46أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي        

 دليل التدقيق العام.

  

 ( خطة التدقيق . 260)

 

( برنامج 04بند)

 التدقيق .

 

 .24-22 ص
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عندما يخضع عنصر معين 

للتدقيق بموجب التشريعات أو 

اللوائح أو لسبب آخر، وقرر 

فريق عملية تدقيق المجموعة 

استخدام عملية التدقيق تلك 

لتوفير أدلة تدقيق لعملية 

تدقيق المجموعة، ينبغي ان 

يحدد فريق عملية تدقيق 

المجموعة: )أ( األهمية 

دة للقوائم المالية النسبية المحد

بمجملها، و)ب( األهمية 

النسبية لألداء عند مستوى  

 متطلب المعيار.

المعيار 

1600.23 

مستند    التخطيط م ر .15ف

 التخطيط

   .مستوفي

يتعين على المدقق تصميم 

 وتنفيذ اجراءات استجابه

مناسبة لمعالجة مخاطر 

االخطاء الجوهرية المقيمة 

في القوائم المالية. وينبغي ان 

يحدد فريق عملية تدقيق 

المجموعة نوع العمل الذي 

سيتم اداؤه من قبل فريق 

عملية تدقيق المجموعة، أو 

مدققي العناصر بالنيابة عنه، 

فيما يخص المعلومات المالية 

المتعلقة بالعناصر )راجع 

(. كما ينبغي 29-26ت الفقرا

ان يحدد فريق عملية تدقيق 

المجموعة طبيعة وتوقيت 

ونطاق مشاركتها في عمل 

مدققي العناصر )راجع 

 (.31-30الفقرات 

المعيار 

1600.24 

مستند    التخطيط م ر .17ف

 التخطيط

 مستوفي      

 دليل التدقيق العام.

  

( نظرة عامة 200)

 الى مرحلة التدقيق  . 

( تفهم الجهة 210)

 المشمولة بالتدقيق .

 

 

 .11 ص

  

في حال كانت طبيعة وتوقيت 

ونطاق العمل الذي سيتم اداؤه 

فيما يخص عملية التوحيد أو 

المعلومات المالية المتعلقة 

بالعناصر مستندين إلى توقع 

بأن انظمة التدقيق على 

مستوى المجموعة تعمل 

بفعالية، أو عندما ال يمكن ان 

اإلجراءات الجوهرية توفر 

لوحدها أدلة تدقيق كافية 

ومالئمة على مستوى التأكيد، 

فينبغي ان يختبر أو يطلب 

فريق عملية تدقيق المجموعة 

مدقق عناصر من اجل اختبار 

المعيار 

1600.25 

مستند    التخطيط م ر  

 التخطيط

   مستوفي 
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الفعالية التشغيلية النظمة 

 التدقيق هذه.

فيما يتعلق بعنصر يعتبر هاماً 

بسبب أهميتة المالية المنفردة 

بالنسبة للمجموعة، ينبغي ان 

يجري فريق عملية تدقيق 

المجموعة، او مدقق عناصر 

بالنيابة عنه، عملية تدقيق 

للمعلومات المالية المتعلقة 

بالعنصر بإستخدام االهمية 

 النسبية.

المعيار 

1600.26 

فقرة مرجع: ال التخطيط م ر  

 47أ

مستند  

 التخطيط

 مستوفي        

 دليل التدقيق العام.

  

 مرحلة التخطيط.

تحديد البيانات المالية 

ذات األهمية . بند 

(07-08-09.) 

 13ص 
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فيما يتعلق بعنصر يعتبر هاماً 

ألنه من المحتمل ان ينطوي 

على مخاطر هامة لألخطاء 

الجوهرية في القوائم المالية 

للمجموعة بسبب طبيعته 

الخاصة او الظروف القائمة، 

ينبغي ان يجري فريق عملية 

تدقيق المجموعة، أو مدقق 

عنصر بالنيابه عنه، عمل 

واحد او اكثر من األعمال 

)أ( عملية تدقيق  التالية:

للمعلومات المالية المتعلقة 

بالعنصر باستخدام األهمية 

النسبية للعنصر. )ب( عملية 

تدقيق لرصيد حساب واحد أو 

أكثر أو فئة معامالت او 

افصاحات واحدة او اكثر 

تتعلق بالمخاطر الهامة 

المحتملة لألخطاء الجوهرية 

في القوائم المالية للمجموعة. 

قيق محددة )ج( إجراءات تد

تتعلق بالمخاطر الهامة 

المحتملة لألخطاء الجوهرية 

 في القوائم المالية للمجموعة. 

المعيار 

1600.27 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

( )مرجع: 48أ

 ( 49الفقرة.أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي          

 دليل التدقيق العام.

  

مرحلة التدقيق: العالقة 

بين مخاطر األخطاء 

الجوهرية وإجراءات 

التدقيق المخطط القيام 

 بها.

 (.04-03بند)

 

تحديد أهداف التدقيق 

الحرجة واقتراح 

 المدخل المالئم للتدقيق.

 (.07بند)

 

 .16 ص

  

فيما يتعلق بالعناصر التي ال 

تعتبر عناصر هامة، ينبغي 

ان يجري فريق عملية تدقيق 

المجموعة إجراءات تحليلية 

 على مستوى المجموعة. 

المعيار 

1600.28 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (50أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي          

 دليل التدقيق العام.

تطبيق اإلجراءات  -

 التحليلية :

 (.10) بند

تقرير ما اذا كان الفرق 

جوهريا من عدمه 

والحصول على تفسير 

بخصوص الفروق 

الجوهرية واألدلة 

 المعزة .

 

 .66 ص
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لم يجد فريق عملية تدقيق  اذا

المجموعة أنه سيتم الحصول 

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

ليستند اليها رأي التدقيق حول 

المجموعة من: )أ( العمل 

الذي أجري على المعلومات 

المالية الخاصة بالعناصر 

الهامة، )ب( العمل الذي 

أجري على أنظمة التدقيق 

على مستوى المجموعة 

يد، و)ج( وعملية التوح

اإلجراءات التحليلية التي 

اجريت على مستوى 

المجموعة. يتعين على فريق 

عملية تدقيق المجموعة 

اختيار العناصر التي ال تعد 

هامة وينبغي ان يجري، أو 

يطلب من مدقق عناصر 

أجراء، عمل واحد أو أكثر 

من االعمال التالية فيما يخص 

المعلومات المالية المتعلقة 

• مختلفة المختارة بالعناصر ال

عملية تدقيق للمعلومات 

المالية المتعلقة بالعنصر 

باستخدام االهمية النسبية 

عملية تدقيق • للعنصر. 

لرصيد حساب واحد أو أكثر 

او فئة من المعامالت او 

• االفصاحات واحده او اكثر. 

عملية مراجعة للمعلومات 

المالية المتعلقة بالعنصر 

ية باستخدام األهمية النسب

إجراءات محددة. • للعنصر. 

ينبغي ان ينوع فريق عملية 

تدقيق المجموعة في اختيار 

العناصر مع مرور فترة من 

 الزمن.

المعيار 

1600.29 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (53أ-51أ

مراجعة 

الملف، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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أدى مدقق عناصر عملية  اذا

تدقيق للمعلومات المالية 

الخاصة بعنصر هام، يشارك 

فريق المجموعة في عملية 

تقييم المخاطر من قبل مدقق 

العنصر لتحديد المخاطر 

الهامة لالخطاء الجوهرية في 

القوائم المالية للمجموعة. 

وتتأثر طبيعة وتوقيت ونطاق 

هذه المشاركة بفهم فريق 

ق العنصر، اال المجموعة لمدق

انه ينبغي ان ينطوي هذا 

الفهم على ما يلي كحد أدنى: 

)أ( اجراء مناقشة مع مدقق 

العنصر أو إدارة العنصر 

نشاطات االعمال للعنصر 

التي تكون ذات أهمية كبيرة 

للمجموعة، )ب( مناقشة مع 

مدقق العنصر حول قابلية 

تعرض العنصر الخطاء 

جوهرية في المعلومات 

بب االحتيال أو المالية بس

الخطأ، و)ج( مراجعة 

مستندات مدقق العنصر 

المتعلقة بالمخاطر الهامة 

المحددة لألخطاء الجوهرية 

في القوائم المالية للمجموعة. 

قد يتخذ هذا النوع من 

المستندات شكل مذكرة تعكس 

استنتاجات مدقق العنصر فيما 

يخص المخاطر الهامة 

 المحددة.

المعيار 

1600.30 

محضر    التخطيط م ر  

 االجتماع

 مستوفي          

 دليل التدقيق العام.

  

تطبيق اإلجراءات -

 التحليلية .

( الحصول عل 11بند)

تفسير بشان الفروق 

الجوهرية التي يمكن 

 ان توجد بسب. 

 

 

 .67-66 ص

 

  

اذا تم تحديد المخاطر الهامة 

الجوهرية في القوائم  لالخطاء

المالية للمجموعة فيما يخص 

عنصر ما يؤدي فيه المدقق 

العمل المطلوب، يتعين على 

فريق المجموعة تقييم مدى 

مالئمة إجراءات التدقيق 

االخرى لالستجابة للمخاطر 

الهامة المحددة لالخطاء 

الجوهرية في القوائم المالية 

للمجموعة. وباالستنادا إلى 

مدقق العنصر، هذا الفهم ل

يحدد فريق المجموعة ما إذا 

المعيار 

1600.31 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

 العمل

   مستوفي 
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كان من الالزم االشتراك في 

 إجراءات التدقيق االخرى.

، يحصل فريق 17وفقا للفقرة 

المجموعة على فهم حول 

انظمة التدقيق التي تغطي 

كامل المجموعة وعملية 

التوحيد، ويشمل ذلك 

التعليمات الصادرة من إدارة 

المجموعة الى العناصر. وفقا 

، يختبر فريق 25للفقرة 

المجموعة، أو مدقق العنصر 

بناءا على طلب فريق 

لية المجموعة، الفعالية التشغي

النظمة التدقيق على نطاق 

المجموعة بالكامل في حال 

كانت طبيعة توقيت ونطاق 

العمل الذي سيتم تأديته فيما 

يخص عملية التوحيد مستندة 

إلى توقع أن انظمة التدقيق 

التي تغطي كامل المجموعة 

تعمل بشكل فعال، أو اذا لم 

تستطيع اإلجراءات الجوهرية 

لوحدها توفير أدلة تدقيق 

فية ومالئمة عند مستوى كا

 التأكيد.

المعيار 

1600.32 

مستند    التخطيط م ر  

التخطيط

، أوراق 

 العمل

   مستوفي 

سوف يصمم فريق المجموعة 

وينفذ إجراءات تدقيق اخرى 

في عملية التوحيد لالستجابة 

لمخاطر االخطاء الجوهرية 

المقيمة في القوائم المالية 

للمجموعة الناتجة من عملية 

التوحيد. ومن شأن هذه 

االجراءات ان تتضمن تقييم 

ما إذا كانت تم تضمين كافة 

المعيار 

1600.33 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند    

التخطيط

، أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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العناصر في القوائم المالية 

 وعة.للمجم

يتعين على فريق المجموعة 

تقييم مدى مالئمة وتكامل 

ودقة التعديالت وإعادة 

التصنيف التي اجريت على 

التوحيد، وما إذا كانت هناك 

أية عوامل لمخاطر االحتيال 

أو مؤشرات على تحيز 

 محتمل من قبل االدارة. 

المعيار 

1600.34 

الشروع  م ر .18ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (56أ

مستند 

التخطيط

، أوراق 

 العمل

   مستوفي 

لو كانت المعلومات المالية 

لعنصر معين لم تعد وفقا 

لنفس السياسات المحاسبية 

المطبقة على القوائم المالية 

للمجموعة، يتعين على فريق 

المجموعة تقييم ما إذا كانت 

المعلومات المالية لهذا 

العنصر قد عدلت بشكل مالئم 

ألهداف إعداد وعرض 

 القوائم المالية للمجموعة.

المعيار 

1600.35 

مستند    التخطيط م ر  

 التخطيط

   مستوفي 

سوف يحدد فريق المجموعة 

ما إذا كانت المعلومات المالية 

المحددة في االتصاالت التي 

يجريها مدقق العنصر )راجع 

)ج(( هي نفس 41الفقرة 

المعلومات المالية المدمجة في 

 للمجموعة.القوائم المالية 

المعيار 

1600.36 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

 العمل

   مستوفي 

في حال اشتملت القوائم 

المالية للمجموعة على بيانات 

مالية خاصة بعنصر معين 

تختلف نهاية فترة رفع 

التقارير المالية الخاصة به 

عن تلك الخاصة بالمجموعة، 

يقيم فريق المجموعة ما إذا 

تعديالت مالئمة تمت اجراء 

على هذه القوائم المالية وفقا 

إلطار رفع التقارير المالية 

 المعمول به.

المعيار 

1600.37 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

 العمل

   مستوفي 
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حينما يؤدي فريق المجموعة 

ومدققو العنصر عمليات 

تدقيق للمعلومات المالية 

المتعلقة بالعناصر، سوف 

المجموعة أو يؤدي فريق 

مدققو العنصر إجراءات 

مصممة لتحديد األحداث في 

هذه العناصر التي تحصل بين 

تواريخ المعلومات المالية 

المتعلقة بالعناصر وتاريخ 

تقرير المدقق المتعلق بالقوائم 

المالية للمجموعة، وقد يتطلب 

ذلك تعديال على أو إفصاح 

 في القوائم المالية للمجموعة.

المعيار 

1600.38 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

العمل، 

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

حينما يؤدي مدققو العناصر  

عمال عدا عمليات تدقيق 

المعلومات المالية المتعلقة 

بالعناصر، يطلب فريق 

المجموعة من مدققي 

العناصر إعالم الفريق في 

حال ورد الى علمهم وجود 

احداث الحقة والتي قد تتطلب 

تعديال على أو اإلفصاح في 

 القوائم المالية للمجموعة.

المعيار 

1600.39 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

العمل، 

تواصل 

 رسمي

 

   مستوفي 
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يتعين على فريق المجموعة 

نقل متطلباته إلى مدقق 

العناصر على اساس منتظم. 

حيث يجب أن يحدد هذا 

االتصال العمل المطلوب 

إنجازه والفائدة منه وشكل 

ومحتوى اتصاالت مدقق 

العنصر مع فريق المجموعة. 

ينبغي ان تشتمل االتصاالت 

على ما يلي: )أ( ان يطلب 

فريق المجموعة من مدقق 

نصر، الذي يعلم السياق الع

الذي سيوظف فيه فريق 

المجموعة عمله، التاكيد على 

تعاونه مع الفريق. )ب( 

المتطلبات األخالقية المتعلقة 

بعملية تدقيق المجموعة وعلى 

وجه التحديد، متطلبات 

االستقاللية. )ج( في حالة 

اجراء تدقيق او مراجعة 

للمعلومات المالية المتعلقة 

ية النسبية بالعنصر، األهم

للعنصر )ان كان ذلك ممكنا، 

االهمية النسبية لفئة معينة من 

المعامالت أو أرصدة 

الحسابات أو اإلفصاحات( 

والدرجة التي اذا تخطتها 

االخطاء فال يمكن اعتبارها 

غير ذات اهمية بالنسبة 

للقوائم المالية للمجموعة. )د( 

المخاطر الهامة المحددة 

قوائم لالخطاء الجوهرية في ال

المالية للمجموعة، بسبب 

االحتيال أو الخطأ، والتي 

تكون وثيقة الصلة بعمل 

مدقق العنصر. ويتعين على 

فريق المجموعة ان يطلب من 

مدقق العنصر االبالغ في 

حينه عن اي مخاطر هامة 

محددة أخرى لالخطاء 

الجوهرية في القوائم المالية 

للمجموعة، الناتجة عن 

في االحتيال أو الخطأ 

العنصر، واجراءات استجابة 

مدقق العنصر لهذه المخاطر. 

)هـ( قائمة باألطراف ذات 

العالقة معدة من قبل إدارة 

المعيار 

1600.40 

الشروع  م ر .19ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

، 58، أ57أ

()مرجع: 60أ

 (59الفقرة أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 
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المجموعة، وأي أطراف 

أخرى ذات عالقة يعلم 

بوجودها فريق المجموعة. 

كما ينبغي ان يطلب الفريق 

من مدقق العنصر االبالغ في 

حينه عن اي اطراف ذات 

دهم مسبقا عالقة لم يتم تحدي

من قبل إدارة المجموعة أو 

فريق المجموعة. ويحدد 

فريق المجموعة ما إذا سيتم 

االبالغ عن هذه األطراف 

اإلضافية ذات العالقة لمدققي 

 المعناصر اآلخرين.
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سوف يطلب فريق تدقيق 

المجموعة من مدقق 

العنصرأن يوصل األمور 

المتعلقة باستنتاج فريق تدقيق 

المجموعة المتعلق بالتدقيق 

على المجموعة. هذا التواصل 

سوف يشمل: )أ( ما إذا كان 

التزام  مدقق العنصرقد

بالمتطلبات األخالقية المتعلقة 

بالتدقيق على المجموعة، 

وتشمل االستقاللية والكفاءة 

المهنية، )ب( ما إذا كان 

مدقق العنصرقد التزم 

بمتطلبات فريق تدقيق 

المجموعة، )ج( تحديد 

المعلومات المالية 

للعنصروالتي يرفع عنها 

مدقق العنصرتقريره، )د( 

 معلومات حول حاالت عدم

االلتزام بالقوانين أو اللوائح 

التي قد ينتج عنها خطأ ذي 

أهمية نسبية على البيانات 

المالية للمجموعة، )هـ( قائمة 

باألخطاء التي لم تصحح في 

البيانات المالية للعنصر)يجب 

أال تضم القائمة أخطاء تكون 

أقل من عتبة األخطاء الطفيفة 

بشكل واضح التي بينها فريق 

عة )راجع تدقيق المجمو

)ج((،)و( مؤشرات 40الفقرة 

احتمال انحياز اإلدارة، )ز( 

وصف أي تحديد ألجه 

قصور كبيرة في مستوى 

الضوابط الداخلية، )ح( 

األمور األخرى المهمة التي 

وصلها مدقق العنصرأو يتوقع 

توصيلها إلى المكلفين 

بالحوكمة للمكون، ويشمل 

ذلك االحتيال أو االشتباه في 

متعلق بإدارة االحتيال ال

المكون، والموظفين الذي 

لديهم أدوار كبيرة في 

الضوابط الداخلية على 

مستوى العنصرأو غيرهم 

حيث يكون االحتيال ناتج عن 

خطأ ذي أهمية نسبية على 

( أي 1المعلومات المالية )

المعيار 

1600.41 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (60أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 
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امور أخرى قد تكون متعلقة 

بالتدقيق على المجموعة، أو 

أن مدقق العنصريرغب في 

فريق التدقيق على  لفت انتباه

المجموعة إليها، ويشمل ذلك 

االستثناءات المبينة في 

العرض الكتابي أو مدقق 

العنصرطلب من إدارة 

المكون، و)ط( النتائج 

اإلجمالية لمدقق العنصرأو 

 استنتاجاته أو رأيه. 

سوف يقيم فريق تدقيق 

المجموعة تواصل مدقق 

(. 41العنصر )راجع الفقرة 

سوف يقوم فريق تدقيق 

المجموعة: )أ( مناقشة األمور 

ذات األهمية الناتجة عن هذا 

التقييم مع المدقق للعنصر أو 

إدارة العنصر أو إدارة 

المجموعة، حسب الحالة، 

و)ب( تحديد ما إذا كانت 

هناك ضرورة لمراجعة 

جزاء األخرى المعنية األ

لمدقق العنصر في مستندات 

 التدقيق. 

المعيار 

1600.42 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (61أ

مراجعة 

الملف، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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على المدقق الحصول على 

أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

لتقليل مخاطر التدقيق إلى 

مستوى متدني بشكل مقبول 

وبالتالي التوصل إلستنتاجات 

معقولة يستند إليها رأي 

المدقق، يقيم فريق المجموعة 

ما إذا تم الحصول على أدلة 

تدقيق كافية ومناسبة من 

إجراءات التدقيق التي تم 

ملية التوحيد أداؤها في ع

والعمل المؤدى من قبل فريق 

المجموعة وعمل مدققي 

العناصر فيما يخص 

المعلومات المالية المتعلقة 

بالعنصر التي يستند إليها 

 رأي تدقيق المجموعة.

المعيار 

1600.44 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (62أ

أدلة 

 التدقيق

   مستوفي 

سوف يقيم فريق تدقيق  

المجموعة األثر على رأي 

التدقيق على المجموعة أي 

أخطاء غير مصححة )سواء 

حددت من خالل فريق تدقيق 

المجموعة أو وصلها مدققي 

العناصر( وأي حاالت حدث 

فيها عدم قدرة على الحصول 

على أدلة تدقيق كافية 

 ومالئمة. 

المعيار 

1600.45 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (63أ

أدلة 

 التدقيق

   مستوفي 

سوف يحدد فريق تدقيق 

المجموعة ما هي أوجه 

القصور المحددة في الضوابط 

الداخلية لتوصيلها إلى 

وإدارة  المكلفين بالحوكمة

المجموعة وفقا لمعيار 

. أثناء إجراء هذا 1265

التحديد، سوف يأخذ فريق 

تدقيق المجموعة في االعتبار: 

)أ( أوجه القصور في 

الضوابط الداخلية في 

المجموعة بالكامل، )ب( 

أوجه القصور في الضوابط 

الداخلية التي حددها فريق 

تدقيق المجموعة في الضوابط 

، و)ج( الداخلية في العناصر

أوجه القصور في الضوابط 

الداخلية التي جذب مدققي 

المعيار 

1600.46 

األعمال  م ر  

 الميدانية

محضر   

االجتماع

، أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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العناصر انتباه فريق تدقيق 

 المجموعة إليها.

لو تم تحديد احتيال من فريق 

تدقيق المجموعة أو بلغ إلى 

علم الفريق من خالل مدقق 

عنصر، أو معلومات تشير 

إلى احتمال وجود احتيال، 

سيقوم فريق تدقيق المجموعة 

بتوصيل ذلك على الفور إلى 

المستوى المالئم في إدارة 

المجموعة من أجل منع 

والكشف عن االحتيال 

 باألمور المتعلقة بمسؤولياتهم.

المعيار 

1600.47 

األعمال  م ر .20ف

 الميدانية

)مرجع. الفقرة 

 (64أ

صل توا

 رسمي

   مستوفي 
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قد يتطلب األمر من مدقق 

عنصر بموجب القانون أو 

لسبب آخر، التعبير عن رأي 

تدقيق على البيانات المالية 

للعنصر. في هذه الحالة، 

سوف يطلب فريق تدقيق 

المجموعة من إدارة 

المجموعة إبالغ إدارة 

العنصر بأية أمور يصبح 

فريق تدقيق المجموعة مدركا 

لها والتي قد تكون ذات أهمية 

بيرة على البيانات المالية ك

للعنصر، ولكن إدارة العنصر 

ليست على دراية بها. لو 

رفضت إدارة المجموعة 

توصيل األمر إلى إدارة 

العنصر، سيقوم فريق تدقيق 

المجموعة بمناقشة األمر مع 

المكلفين بالحوكمة في 

المجموعة. لو ظل األمر لم 

يحل، سيقوم فريق تدقيق 

تبارات المجموعة، عمال باالع

القانونية واعتبارات السرية 

المهنية، بالتفكير إما في 

إرشاد مدقق العنصر أال 

يصدر تقرير المدقق عن 

البيانات المالية للعنصر حتى 

 يتم حل األمر

المعيار 

1600.48 

األعمال  م ر  

 الميدانية

)مرجع: الفقرة 

 (65أ

تواصل 

 رسمي

   الينطبق 
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سوف يتواصل فريق تدقيق 

المجموعة حول األمور التالية 

مع المكلفين بالحوكمة في 

المجموعة، باإلضافة إلى تلك 

المطلوبة بموجب المعايير: 

)أ( نظرة عامة على نوع 

العمل الواجب اإلنجاز على 

المعلومات المالية على 

العناصر.)ب( نظرة عامة 

على طبيعة فريق تدقيق 

مهمة المجموعة المخطط لل

الرقابية مع العمل الواجب 

اإلنجاز من قبل مدقق 

العنصر على المعلومات 

المالية للعناصر الكبيرة. )ج( 

الحاالت التي يكون فيها تقييم 

فريق التدقيق على المجموعة 

عمل مدقق عنصر ينتج عنه 

اهتمام حول جودة عمل 

المدقق. )د( أية قيود على 

تدقيق المجموعة، على سبيل 

حينما يكون وصول المثال، 

فريق تدقيق المجموعة إلى 

المعلومات مقيدا. )هـ( 

االحتيال أو االشتباه في 

احتيال يتضمن إدارة 

المجموعة وإدارة العنصر 

والموظفين الذين لديهم أدوار 

كبيرة في الضوابط التي 

تغطي كامل المجموعة أو 

غيرها حينما يكون االحتيال 

ناتج عن خطأ ذي أهمية 

البيانات المالية  نسبية على

 للمجموعة.

المعيار 

1600.49 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (66أ

مستند 

التخطيط

، تواصل 

رسمي، 

أوراق 

 العمل

   مستوفي 
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سوف يضم فريق تدقيق 

المجموعة في مستندات 

التدقيق األمور التالية: )أ( 

تحليل للعناصر، يشير إلى 

تلك ذات األهمية، ونوع 

المنفذ على البيانات العمل 

المالية للعناصر. )ب( طبيعة 

وتوقيت ومدى مشاركة فريق 

تدقيق المجموعة في العمل 

المنجز من مدققي العنصر 

على العناصر الهامة ويشمل 

ذلك، حيثما كان األمر 

منطبقا، مراجعة فريق تدقيق 

المجموعة لألجزاء المعنية 

من مستندات تدقيق مدقق 

عليها.  العنصر واالستنتاجات

)ج( مكاتبات بين فريق تدقيق 

المجموعة ومدققي العنصر 

تتعلق بمتطلبات فريق تدقيق 

 المجموعة.

المعيار 

1600.50 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

 العمل

    مستوفي

من أجل تحديد األثر المخطط 

لعمل المدققين الداخليين على 

طبيعة وتوقيت ومدى 

إجراءات المدقق الخارجي، 

سوف يأخذ المدقق الخارجي 

في االعتبار: )أ( طبيعة 

ونطاق العمل المحدد المنجز، 

أو اوجه اإلنجاز، من قبل 

المدققين الداخليين، )ب( 

المخاطر المقيمة للخطأ ذي 

ية عند مستوى األهمية النسب

التثبت لفئات محددة من 

المهمة الرقابية أو أرصدة 

الحسابات أو اإلفصاحات، 

و)ج( درجة الذاتية المعنية 

في أدلة التدقيق التي جمعها 

 المدققين الداخليين.

المعيار 

1610.10 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (5أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي غير 

من أجل أن يستخدم المدقق 

الخارجي عمل محدد للمدقق 

الداخلي، يتعين على المدقق 

الخارجي أن يقيم وينجز 

إجراءات تدقيق على هذا 

العمل كي يحدد مالئمته 

 ألهداف المدقق الخارجي. 

المعيار 

1610.11 

)مرجع: الفقرة  التخطيط م ر  

 (6أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي غير   
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مالئمة العمل من أجل تحديد 

المحدد المنجز من قبل 

المدققين الداخليين ألهداف 

المدقق الخارجي، سوف يقيم 

المدقق الخارجي ما إذا كان: 

)أ( العمل فد أنجز من قبل 

مدققين داخليين لديهم تدريب 

فني وكفاءة مالئمين، )ب( تم 

االشراف بشكل مالئم على 

العمل وروجع وتم توثيقه، 

ة تدقيق )ج( الحصول على أدل

مالئمة تمكن المدققين 

الداخليين من التوصل 

الستنتاجات معقولة، )د( أن 

تكون االستنتاجات التي تم 

التوصل إليها مالئمة في 

الظروف وأي تقارير أعدت 

من المدققين الداخليين تتماشى 

ونتائج العمل المنجز، و)هـ( 

أية توقعات أو أمور غير 

معتادة أفصح عنها المدققين 

ليين قد تم حلها بشكل الداخ

 مالئم

المعيار 

1610.12 

مستند    التخطيط م ر  

 التخطيط

   مستوفي غير   

لو استعان المدقق الخارجي 

بعمل محدد للمدققين 

الداخليين، سوف يضم المدقق 

الخارجي في وثائق التدقيق 

االستنتاجات التي تم الوصول 

إليها والمتعلقة بتقييم مالئمة 

الداخليين، عمل المدققين 

وإجراءات التدقيق التي 

أجريت من قبل المدقق 

الخارجي على هذا العمل، 

 .11وفقا للفقرة 

المعيار 

1610.13 

مستند    التخطيط م ر  

التخطيط

، أوراق 

 العمل

   مستوفي غير   

سوف يحدد المدقق الخارجي: 

)أ( ما إذا كان عمل المدققين 

الداخليين مالئما ألهداف 

و)ب( لو كان ذلك التدقيق، 

صحيحا األثر المخطط له 

لعمل المدققين الداخليين على 

طبيعة وتوقيت ومدى 

 إجراءات المدقق الخارجي.

المعيار 

1610.8 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

   مستوفي غير   
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من أجل تحديد ما إذا كان 

عمل المدققين الداخليين 

يحتمل أن يكون مالئما 

التدقيق، سوف يقيم ألهداف 

المدقق الخارجي: )أ( 

موضوعية وظيفة التدقيق 

الداخلي، و)ب( الكفاءة الفنية 

للمدققين الداخليين، )ج( ما إذا 

كان عمل المدققين الداخليين 

يحتمل أن ينفذ من خالل 

الرعاية المهنية الواجبة، و)د( 

ما إذا كان هناك احتمال 

وجود تواصل فعال بين 

ليين والمدقق المدققين الداخ

 الخارجي.

المعيار 

1610.9 

الشروع  م ر .4ف

في 

 التخطيط

)مرجع: الفقرة 

 (4أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي غير   

سوف يكتسب المدقق فهما 

كافيا لمجال خبرة خبير 

التدقيق كي يتمكن من: )أ( 

تحديد طبيعة ونطاق وأهداف 

عمل هذا الخبير ألهداف 

التدقيق، و)ب( تقييم مالئمة 

 هذا العمل ألهداف المدقق.

المعيار 

1620.10 

 1620المعيار  التخطيط م ر  

مرجع: الفقرة 

 22أ-21أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي غير   

سوف يوافق المدقق، كتابة إن 

لزم األمر، على األمور 

التالية مع خبير التدقيق: )أ( 

طبيعة ونطاق وأهداف عمل 

هذا الخبير، )ب( األدوار 

والمسؤوليات المعنية للمدقق 

وهذا الخبير، )ج( طبيعة 

وتوقيت ومدى التواصل بين 

المدقق وهذا الخبير، ويشمل 

ذلك شكل أي تقرير يقدم من 

خبير، و)د( حاجة خبير هذا ال

التدقيق لمراعاة متطلبات 

 السرية. 

المعيار 

1620.11 

 1620المعيار  التخطيط م ر .6ف

مرجع: الفقرة 

، 26أ-23أ

-28، أ27أ

، 30، أ29أ

 31أ

مستند 

التخطيط

، تواصل 

 رسمي

   مستوفي غير   
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سوف يقيم المدقق كفاية عمل 

خبير التدقيق ألهداف المدقق، 

ويشمل ذلك: )أ( مدى عالقة 

ومعقولية نتائج هذا الخبير أو 

االستنتاجات، واتساقها مع 

ادلة التدقيق األخرى: )ب( لو 

كان عمل هذا الخبير يتضمن 

استخدام افتراضات وطرق 

كبيرة، مدى عالقة ومعقولية 

في هذه االفتراضات والطرق 

ظل الظروف، و)ج( لو كان 

عمل هذا الخبير يتضمن 

استخدام مصدر بيانات تكون 

ذات أهمية كبيرة في عمل 

هذا الخبير، ومدى عالقة 

وتكامل ودقة مصدر البيانات 

 هذا. 

المعيار 

1620.12 

 1620المعيار  التخطيط م ر  

مرجع: الفقرة 

-33، أ32أ

-35، أ34أ

 39أ-38، أ37أ

مستند 

التخطيط

ق ، أورا

 العمل

 مستوفي        

 دليل التدقيق العام.

  

تحديد مد الحاجة إلى -

 خبراء متخصصين .

 ( .09بند)

 .22ص

 

 

 

  

لو حدد المدقق أن عمل خبير 

التدقيق ليس مالئم ألهداف 

المدقق، سوف يقوم المدقق: 

)أ( باالتفاق مع هذا الخبير 

على طبيعة ومدى األعمال 

اإلضافية الواجب تنفيذها من 

قبل هذا الخبير، أو )ب( 

إجراء إجراءات تدقيق 

 إضافية مالئمة للظروف.

المعيار 

1620.13 

األعمال  م ر  

 الميدانية

 1620المعيار 

مرجع: الفقرة 

 40أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي          

 دليل التدقيق العام.

 (.04فقرة ) 

 9ص

 

عندما يستعين قطاع 

يعمل في  رالرقابة بخبي

ن فانه يستعدان الديوا

متخصص به كخبير 

يكون له الحق في 

ممارسة عمله المكلف 

 به باستقاللية كاملة 

  

 

  

سوف لن يشير المدقق لعمل 

خبير التدقيق في تقرير مدقق 

يحتوي على رأي غير معدل 

إال حينما ينص على ذلك 

القانون أو اللوائح. لو كانت 

هذه اإلشارة منصوص عليها 

في القانون أو اللوائح، يتعين 

على المدقق أن يشير في 

تقريره إلى أن اإلشارة ال تقلل 

المعيار 

1620.14 

رفع  م ر  

 التقارير

 1620المعيار 

مرجع: الفقرة 

 41أ

تقرير 

 التدقيق

 مستوفي جزئي 

 دليل التدقيق العام.

 ( .05فقرة ) 

 9ص

 

 بشان القرار ان حيث

 أو والتحفظ القبول
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من مسؤولية المدقق عن 

 الرأي.

 من الدليل لهذا الرفض

 السلطة اختصاص

 االطار داخل المخولة

 . للديوان التنظيمي

المدقق إلى عمل لو أشار 

خبير تدقيق في تقرير المدقق 

بسبب أن هذه اإلشارة ذات 

عالقة بفهم لتعديل على رأي 

المدقق، سوف يشير المدقق 

في تقرير المدقق أن هذه 

اإلشارة ال تقلل من مسؤولية 

 المدقق عن ذلك الرأي.

المعيار 

1620.15 

رفع  م ر  

 التقارير

 1620المعيار 

مرجع: الفقرة 

 42أ

ر تقري

 التدقيق

 مستوفي جزئي  

 دليل التدقيق العام.

 ( .05فقرة ) 

 9ص

 

 بشان القرار ان حيث

 أو والتحفظ القبول

 من الدليل لهذا الرفض

 السلطة اختصاص

 االطار داخل المخولة

 .للديوان التنظيمي

  

في حال كانت الخبرات في 

مجال مختلف عن المحاسبة 

أو التدقيق ضرورية للحصول 

تدقيق مالئمة على أدلة 

وكافية، فينبغي ان يحدد 

المدقق ما إذا سيستخدم عمل 

 مدقق خبير ام ال.

المعيار 

1620.7 

ما قبل  م ر-م م  

المهمة 

 الرقابية 

 1620المعيار 

مرجع: الفقرة 

 9أ-4أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

مستند 

 التخطيط

 مستوفي          

 دليل التدقيق العام.

  

تحديد مد الحاجة إلى -

 خبراء متخصصين .

 ( .09بند)

 .22ص
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ستتباين طبيعة وتوقيت 

ونطاق إجراءات التدقيق 

المتعلقة بالمتطلبات في 

في هذا  13-9الفقرات 

المعيار باالعتماد على 

ظروف. ولدى تحديد طبيعة ال

وتوقيت ونطاق هذه 

اإلجراءات، ينبغي ان يأخذ 

المدقق في االعتبار المسائل 

التالية: )أ( طبيعة المسألة 

التي يتعلق بها عمل الخبير، 

)ب( مخاطر االخطاء 

الجوهرية في المسألة التي 

يتعلق بها عمل الخبير، )ج( 

أهمية عمل الخبير في سياق 

د( معرفة عملية التدقيق، )

وخبرة المدقق فيما يخص 

العمل السابق المؤدى من قبل 

ذلك الخبير، و)هـ( ما إذا كان 

ذلك الخبير خاضعاً لسياسات 

وإجراءات تدقيق الجودة 

المطبقة في الجهاز األعلى 

 للرقابة. 

المعيار 

1620.8 

 1620المعيار  التخطيط م ر  

مرجع: الفقرة 

 13أ-11، أ10أ

مستند  

 التخطيط

 مستوفي جزئي    

 دليل التدقيق العام.

 مرحلة التدقيق .- 

تحديد مد الحاجة إلى -

 خبراء متخصصين .

 ( .09بند)

 

 

 .22ص

 

 ه،  د 

 غير

مذكور 

 .بالنص

 

سوف يقيم المدقق ما إذا كان 

الخبير يتمتع بالكفاءة 

والمقدرة والموضوعية 

الالزمة ألهداف المدقق. وفي 

حال العمل مع مدقق خارجي 

خبير، فينبغي ان يتضمن 

تقييم الموضوعية االستفسار 

عن المصالح والعالقات التي 

قد تشكل تهديدا على 

 موضوعية ذلك الخبير. 

المعيار 

1620.9 

 1620المعيار  التخطيط م ر .5.ف4ف

مرجع: الفقرة 

 20أ-14أ

مستند 

 التخطيط

 مستوفي جزئي     

 دليل التدقيق العام.

 مرحلة التدقيق .- 

تحديد مد الحاجة إلى -

 خبراء متخصصين .

 ( .09بند)

 

 

 .22ص

 

 غير 

 مذكور

 .بالنص

ينبغي ان يكون المدقق رأيا 

حول ما إذا كانت القوائم 

من كافة المالية قد أعدت، 

النواحي الهامة، وفقا إلطار 

رفع التقارير المالية المعمول 

 به.

المعيار 

1700 .

10 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

 مستوفي    

 دليل التدقيق العام.

 مرحلة التقرير. .- 
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( اعداد مسودة 530)

التقارير والخالف مع 

 أجله .

( تحديد التطابق 09)

الدولية  مع المعايي

 للتقارير المالية. 

 

 89ص

 

كي يشكل المدقق رأيا، ينبغي 

ان يستنتج المدقق إلى ما إذا 

حصل على تأكيد معقول 

حول خلو القوائم المالية ككل 

من االخطاء الجوهرية، سواء 

كانت ناجمة عن احتيال او 

خطأ. وينبغي ان تؤخذ 

االمور التالية بعين االعتبار 

في االستنتاج: )أ( استنتاج 

، 1330المدقق، وفق لمعيار 

حول ما إذا تم الحصول على 

أدلة تدقيق كافية ومالئمة، 

)ب( استنتاج المدقق، وفقا 

، حول ما إذا 1450لمعيار 

كانت األخطاء غير 

واء كانت المصححة هامة، س

منفردة ام مجتمعة، و)ج( 

التقييمات المطلوب وفقا 

 .15-12للفقرات 

المعيار 

1700 .

11 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

 مستوفي      

 دليل التدقيق العام.

( التقرير عن 540)- 

 الرقابة الداخلية .

 (.13-1بند)

 

 .93-92ص

  

سوف يقيم المدقق ما إذا كانت 

المالية قد أعدت، من القوائم 

كافة النواحي الهامة، وفقا 

لمتطلبات إطار رفع التقارير 

المالية المعمول به. وينبغي 

ان يتضمن هذا التقييم اعتبار 

الجوانب النوعية للممارسات 

المحاسبية للجهة بما في ذلك 

المؤشرات على وجود تحيز 

محتمل في االحكام التي 

 تصدرها االدارة.

المعيار 

1700 .

12 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 3أ-1أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي        

 دليل التدقيق العام.

( التقرير عن 540)- 

 الرقابة الداخلية .

 (.13-1بند)

 

 .93-92ص
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سوف يقيم المدقق على وجه  

الخصوص، في ضوء 

متطلبات إطار رفع التقارير 

المالية المعمول به ما إذا: )أ( 

كانت القوائم المالية تفصح 

بشكل مالئم عن السياسات 

المحاسبية الهامة المختارة 

والمطبقة )ب( كانت 

السياسات المحاسبية المختارة 

اوالمطبقة متوافقة مع إطار 

المالية المعمول  رفع التقارير

به )ج( كانت التقديرات 

المحاسبية التي أعدتها اإلدارة 

معقولة، )د( كانت المعلومات 

المعروضة في القوائم المالية 

ذات صلة وموثوقة وقابلة 

للمقارنة ومفهومة، )هـ( كانت 

القوائم المالية توفر إفصاحات 

مالئمة تمكن المستخدمين 

المستهدفين من فهم تأثير 

امالت والحداث الهامة االمع

على المعلومات المنقولة في 

القوائم المالية، و)و( كانت 

المصطلحات المستخدمة في 

القوائم المالية، بما في ذلك 

 عنوان كل بيان مالي مناسبة.

المعيار 

1700 .

13 

رفع  م ر .14ف

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 4أ

أوراق 

 العمل

 مستوفي        

 التدقيق العام.دليل 

مسائل أخرى ذات -

 صلة بالتقرير .

 ( البيانات المالية .08)

( تحديد مدى 09)

التطابق مع المعايير 

الدولية للتقارير المالية 

. 

( مدى للثقة في 02)

 البيانات المالية . 

 

 

 .93ص

  

في حال استنتج المدقق أنه لم 

يتمكن من الحصول على أدلة 

ليستنتج تدقيق كافية ومناسبة 

أن القوائم المالية خالية من 

االخطاء الجوهرية، فينبغي 

ان يعدل المدقق الرأي في 

 .1705تقريره وفقا لمعيار 

المعيار 

1700 .

17 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

 مستوفي جزئي   

 دليل التدقيق العام.

 مرحلة التقرير .-

 (.14بند)

 

 .95ص

 في حيث 

 الحالة هذه

 تعديل يتم

 التقرير

 انه لبيان

 يتم لم

 اختبار

 جميع

 القوانين

 تعتبر التي

 ضرورية

. 
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في حال ان القوائم المالية 

المعدة وفقا لمتطلبات إطار 

العرض العادل لم تحقق 

العرض العادل، ينبغي ان 

يناقش المدقق األمر مع 

اإلدارة ويحدد استنادا إلى 

متطلبات إطار رفع التقارير 

المالية المعمول به وكيفية حل 

المسألة ما إذا كان من 

الضروري تعديل الرأي في 

 . 1705لمعيار تقريره وفقا 

المعيار 

1700 .

18 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 11أ

تقرير 

 التدقيق

 مستوفي     

 ( نظام االد09)

 دليل التدقيق العام 

االدارة المالية 

 الحكومية.

( اثر االختالف 06)

مع االدارة بشان راي 

 التدقيق .

 

 .94-91ص

  

ينبغي ان يكون في تقرير 

المدقق عنوان يشير بشكل 

واضح إلى أنه تقرير مدقق 

 مستقل. 

المعيار 

1700 .

21 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 15أ

تقرير 

 التدقيق

 مستوفي       

 دليل التدقيق العام 

 مرحلة التدقيق.-

( تتضمن تقارير 02)

التدقيق العناصر 

 اآلتية.األساسية 

 

 .89ص

: العملي التطبيق في

 يحتوي التقرير عنوان

 هي الجهه ان على

 وهي المحاسبة ديوان

جهة مستقلة يمثلها 

 فريق الديوان.

 

  

يصف هذا الجزء من تقرير 

المدقق مسؤوليات اولئك 

االشخاص في المؤسسة 

المسؤولين عن إعداد القوائم 

المالية. وال تتعين االشارة 

بشكل خاص في تقرير 

، بل «اإلدارة»المدقق إلى 

سوف يستعين بمصطلح مالئم 

في سياق اإلطار القانوني 

المعمول به في المنطقة 

 المعينة. وفي بعض المناطق،

قد تكون اإلشارة المناسبة هي 

المعيار 

1700 .

24 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق 
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االشارة الى المكلفين 

 بالحوكمة.

يجب أن يشتمل تقرير المدقق 

على قسم تحت عنوان 

مسؤولية اإلدارة ]أو »

المصطلح االخر المناسب[ 

 «.المتعلقة بالقوائم المالية

المعيار 

1700 .

25 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  

في حال تعين على المدقق 

بموجب قانون او نظام 

معمول به في منطقة معينة 

نموذج او صياغة  إستخدام

محددة لتقريره، فينبغي ان 

يشير تقرير المدقق الى 

المعايير فقط في حال احتواء 

تقرير المدقق، كحد أدنى، 

على كل من العناصر التالية: 

)أ( عنوان، )ب( الجهة موجه 

إليه، حسب متطلبات ظروف 

المهمة، )ج( فقرة تمهيدية 

تحدد القوائم المالية المدققة، 

مسؤولية اإلدارة )د( وصفاً ل

)أو مصطلح آخر مناسب، 

( المتعلقة 24راجع الفقرة 

بإعداد القوائم المالية، )هـ( 

وصفاً لمسؤولية المدقق التي 

تتمثل في التعبير عن رأي 

حول القوائم المالية ونطاق 

عملية التدقيق، حيث يشتمل 

اإلشارة إلى معايير • على: 

التدقيق والقانون أو النظام، 

ملية تدقيق مؤداة وصف لع• و

وفقا لتلك المعايير، )و( فقرة 

رأي تحتوي على تعبير عن 

رأي حول القوائم المالية 

وإشارة إلى إطار اعداد 

القوائم المالية المعمول به 

المعيار 

1700 .

43 

رفع  م ر .9ف

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 42أ

تقرير 

 التدقيق

 جزئي  مستوفي      

 دليل التدقيق العام 

 مرحلة التقرير 

( تتضمن 02بند)

تقارير التدقيق المعايير 

 االساسي اآلتية ...

 

 

 .89ص

فقط  -

ا،ب 

تضمنها 

الدليل اما 

البقية لم 

 تذكر .

في  -

التطبيق 

العملي 

يذكر 

العنوان 

والجهه 

المرسل 

اليها 

 التقرير.
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المستخدم في رفع التقارير 

المالية، )ز( توقيع المدقق، 

)ح( تاريخ تقرير المدقق، 

 و)ط( عنوان المدقق.

قد تؤدي القوانين واللوائح أو 

تفويض التدقيق بمدققي 

القطاع العام إلى رفع تقارير 

عن النتائج في تقرير المدقق 

وفقا للمعايير. قد يرفع أيضا 

تقرير بالنتائج اإلضافية 

واإلفصاحات واالستنتاجات 

ردود اإلدارة والتوصيات و

في تقرير منفصل. هذه 

التقارير تكون مكملة لتقرير 

المدقق وفقا للمعايير ويجب 

أن تقدم في تقرير منفصل 

 أثناء تطبيق إطار المعايير.

المعيار 

1700 .

 .5الفقرة ف

رفع  م ر-م م .5ف

 التقارير

تقرير   

التدقيق 

 المكمل

 مستوفي      

 دليل التدقيق العام 

( محتويات تقارير 03)

 التدقيق 

( تضمين القيود 04)

التي فرضت 

 األوضاع.

 

( مالحضات 05)

وتوصيات واستنتاجات 

 الرقابة.

 

 .91-90ص
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عندما تعد القوائم المالية وفقاً 

إلطار عرض عادل، ينبغي 

ان يشمل التقييم الذي تقتضي 

ما  13-12اجراءه الفقرتان 

اذا كانت القوائم المالية تحقق 

لعرض العادل. ويتضمن ا

تقييم المدقق لما اذا كانت 

القوائم المالية تحقق العرض 

العادل اعتبار االمور التالية: 

)أ( العروض والهيكل 

والمحتوى الكلي للقوائم 

المالية. )ب( ما اذا كانت 

القوائم المالية، بما في ذلك 

االيضاحات ذات العالقة، 

تمثل المعامالت واالحداث 

يقة تحقق العرض المعنية بطر

 العادل لها. 

المعيار 

1700.14 

رفع  م ر  

 التقارير

أوراق   

 العمل

   مستوفي     

 دليل التدقيق العام 

 

 مرحلة التقرير 

مسائل أخرى ذات 

 صلة بالتقرير.

 (09-08بند)

( التقرير عن 540)

 الرقابة الداخلية.

 

 

 .92ص

  

سوف يقيم المدقق ما إذا كانت 

القوائم المالية تشير الى أو 

تصف إطار رفع التقارير 

المالية المعمول به بشكل 

 مالئم. 

المعيار 

1700.15 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 10أ-5أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي       

 دليل التدقيق العام 

 

( نظرة عامة 500) 

 إلى مرحلة التقرير.

تأكيد درجة الثقة في -

 البيانات المالية.

  

 

 .66ص

  

سوف يعبر المدقق عن رأي 

غير معدل عندما يستنتج أن 

القوائم المالية معدة من كافة 

النواحي الهامة، وفقا إلطار 

رفع التقارير المالية المعمول 

 به.

المعيار 

1700.16 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  
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عندما تكون القوائم المالية 

معدة وفقا إلطار امتثال ما، ال 

يتعين على المدقق تقييم ما إذا 

كانت القوائم المالية تحقق 

العرض العادل ام ال. ومع 

ذلك، في حال استنتج المدقق 

في ظروف نادرة جداً أن تلك 

القوائم المالية مضللة، فينبغي 

ان يناقش المسألة مع اإلدارة 

عتماد على كيفية ويحدد باال

حلها ما إذا سيتم االبالغ عنها 

في تقرير المدقق وكيف 

 سيقوم بذلك. 

المعيار 

1700.19 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 12أ

تواصل 

 رسمي

 جزئي  مستوفي     

 دليل التدقيق العام

. 

نظام اإلدارة المالية -

 (.09الحكومية. فقرة )

 .94ص

التبليغ عن فروق -

 التدقيق .

 

 

 .89ص

 تذكر لم 

 مناقشة

 مع ذلك

 .اإلدارة

ينبغي أن يكون تقرير المدقق 

 كتابيا. 

المعيار 

1700.20 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 14أ-13أ

تقرير 

 التدقيق

 جزئي  مستوفي       

 

 يتم لم

 ذكره

 بالدليل

 ولكن

 بالتطبيق

 العملي

 يكون

 التقرير

  . كتابيا

ينبغي ان يكون تقرير المدقق 

موجهاً الى الجهة المعنية 

حسبما تقتضي ظروف 

 العملية.

المعيار 

1700.22 

رفع  م ر .11ف

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 16أ

تقرير 

 التدقيق

   مستوفي         

 دليل التدقيق العام 

 ( 02) فقره

 .89 ص

  

التمهيدية سوف تبين الفقرة 

في تقرير المدقق: )أ( تحديد 

الجهة التي يتم تدقيق قوائمها 

المالية، )ب( ذكر أن القوائم 

المالية قد تم تدقيقها، )ج( 

تحديد عنوان كل بيان تتألف 

منه القوائم المالية، )د( 

اإلشارة إلى ملخص 

السياسات المحاسبية الهامة 

والمعلومات التوضيحية 

التاريخ األخرى، و)هـ( تحديد 

أو الفترة التي يغطيها كل 

بيان مالي تتألف منه القوائم 

 المالية.

المعيار 

1700.23 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 19أ-17أ

تقرير 

 التدقيق

 غير مستوفي  
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ينبغي ان يصف تقرير المدقق 

مسؤولية اإلدارة عن إعداد 

القوائم المالية. وينبغي ان 

الوصف على توضيح يشتمل 

بأن اإلدارة مسؤولة عن 

إعداد القوائم المالية وفقا 

إلطار رفع التقارير المالية 

المعمول به وعن التدقيق 

الداخلي حسبما تراه ضرورياً 

للتمكين من إعداد قوائم مالية 

خالية من االخطاء الجوهرية، 

سواء كانت ناجمة عن احتيال 

 أو خطأ.

المعيار 

1700.26 

رفع  م ر .7ف

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 23أ-20أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق  

عندما يتم اعداد القوائم المالية 

وفقا إلطار عرض عادل، 

ينبغي ان يشير توضيح 

مسؤولية اإلدارة المتعلقة 

بالقوائم المالية في تقرير 

اعداد تلك »المدقق إلى 

القوائم المالية وعرضها 

إعداد قوائم »أو « العادل

مالية تعبر عن وجهة نظرة 

حسبما « صحيحة وعادلة

يكون مناسباً في الظروف 

 القائمة.

المعيار 

1700.27 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

 ال ينطبق   

 

  

يجب أن يحتوي تقرير المدقق 

على قسم تحت عنوان 

 «.مسؤولية المدقق»

المعيار 

1700.28 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق

ينبغي ان يذكر تقرير المدقق 

أن مسؤولية المدقق هي 

التعبير عن الرأي حول 

القوائم المالية استنادا إلى 

 عملية التدقيق. 

المعيار 

1700.29 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 24أ

تقرير 

 التدقيق

 ال ينطبق   

 

  

المدقق ينبغي ان يورد تقرير 

أن عملية التدقيق قد تم 

إجراؤها وفقا للمعايير. كما 

ينبغي ان يوضح تلك المعايير 

التي تقتضي امتثال المدقق 

لمتطلبات السلوك األخالقي 

وتخطيطه وأداءه لعملية 

التدقيق من اجل الحصول 

على تأكيد معقول حول ما إذا 

كانت القوائم المالية خالية من 

 .االخطاء الجوهرية ام ال

المعيار 

1700.30 

رفع  م ر .8ف

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 26أ-25أ

تقرير 

 التدقيق

 جزئي  مستوفي       

 دليل التدقيق العام

. 

( مراجعه اوراق 570)

العمل واعداد مذكرة 

 االتمام .

( يتم القيام 01بند)

باعمال التدقيق طبقا 

للسياسات والمعايير 
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المهنية المعتمدة 

والمطبقة لدى ديوان 

 المحاسبة 

 

 .97ص

ينبغي ان يصف تقرير المدقق 

عملية التدقيق من خالل ذكر 

ما يلي: )أ( تنطوي عملية 

التدقيق على اداء إجراءات 

معينة للحصول على أدلة 

تدقيق حول القيم 

واإلفصاحات الواردة في 

القوائم المالية، )ب( تعتمد 

ختارة على اإلجراءات الم

حكم المدقق، بما في ذلك تقييم 

مخاطر االخطاء الجوهرية 

في القوائم المالية، سواء 

كانت ناجمة عن احتيال أو 

خطأ. ولدى إجراء هذه 

التقييمات، يأخذ المدقق في 

االعتبار نظام التدقيق الداخلي 

المرتبط بإعداد الجهة للقوائم 

المالية من أجل تصميم 

ة في إجراءات تدقيق مناسب

الظروف القائمة، وليس 

بهدف التعبير عن رأي حول 

فعالية التدقيق الداخلي للجهة. 

في الظروف التي تقع فيها 

على عاتق المدقق مسؤولية 

التعبير عن رأي حول فعالية 

التدقيق الداخلي فيما يخص 

تدقيق القوائم المالية، ينبغي 

ان يحذف المدقق العبارة التي 

مدقق تنص على ان اعتبار ال

للتدقيق الداخلية ليس لهدف 

التعبير عن رأي حول 

فعاليتها و)ج( تتضمن عملية 

تدقيق ما أيضا تقييم مدى 

مالئمة السياسات المحاسبية 

المستخدمة ومدى معقولية 

التقديرات المحاسبية التي 

المعيار 

1700.31 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   مستوفي           

 دليل التدقيق العام 

( التقرير عن 340)

 الرقابة الداخلية.

 

 .95-92ص
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وضعتها اإلدارة الى جانب 

 العرض الكلي للقوائم المالية.

عندما يتم اعداد القوائم المالية 

وفقا إلطار عرض عادل، 

ينبغي ان يشير وصف عملية 

التدقيق الوارد في تقرير 

إعداد القوائم »المدقق إلى 

أو « عادلالمالية وعرضها ال

إعداد الجهة لقوائم مالية »

تعبر عن وجهة نظرة 

حسبما « صحيحة وعادلة

يكون مناسبا في الظروف 

 القائمة.

المعيار 

1700.32 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

 ال ينطبق     

 

  

ينبغي ان يذكر تقرير المدقق 

ما إذا كان المدقق يعتقد أن 

أدلة التدقيق التي حصل عليها 

كافية ومالئمة لتوفير أساس 

 لرأي المدقق.

المعيار 

1700.33 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

  مستوفي غير    

 

بالتطبيق  

 يتم العملي

 الذكر

بالتقرير 

 اذا فيما
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 أدلة كانت

 التقرير

 كافية غير

كمالحظة 

 بداية في

 .التقرير

يجب أن يشتمل تقرير المدقق 

على قسم يحمل عنوان 

 «.الرأي»

المعيار 

1700.34 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

 ال ينطبق     

 

  

عند التعبير عن رأي غير 

معدل حول قوائم مالية معدة 

وفقا إلطار عرض عادل، 

ينبغي ان يستخدم رأي المدقق 

احدى العبارات التالية التي 

تعتبر مقارنة من حيث 

المعنى، ما لم يقتضي القانون 

او النظام غير ذلك: )أ( 

تعرض القوائم المالية بشكل 

عادل، من كافة النواحي 

ا إلى ]إطار وفق… الهامة، 

رفع التقارير المالية المعمول 

به[، أو )ب( تعبر القوائم 

المالية عن وجهة نظر 

… صحيحة وعادلة حول 

وفقا لـ]إطار رفع التقارير 

 المالية المعمول به[.

المعيار 

1700.35 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 33أ-27أ

تقرير 

 التدقيق

 ال ينطبق     

 

  

عند التعبير عن رأي غير 

معدل حول قوائم مالية معدة 

وفقا إلطار امتثال، ينبغي ان 

يكون رأي المدقق حول اعداد 

القوائم المالية من كافة 

النواحي الهامة، وفقا لـ ]إطار 

رفع التقارير المالية المعمول 

 به[. 

المعيار 

1700.36 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 33أ-29، أ27أ

تقرير 

 التدقيق

 ال ينطبق     

 

  

في حال كانت اإلشارة إلى 

إطار رفع التقارير المالية 

المعمول به في تقرير المدقق 

ال تعود الى المعايير الدولية 

لرفع التقارير المالية الصادرة 

عن مجلس معايير المحاسبية 

الدولية أو معايير المحاسبة 

الدولية للقطاع العام الصادرة 

من مجلس معايير المحاسبة 

العام، فينبغي الدولية للقطاع 

المعيار 

1700.37 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

 ال ينطبق     
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ان يحدد رأي المدقق بلد 

 المنشأ لذلك اإلطار.

في حال تناول المدقق 

مسؤوليات اخرى تتعلق 

باعداد التقارير في تقريره 

حول القوائم المالية باإلضافة 

الى مسؤولية المدقق التي 

المعايير والمتمثلة  تقتضيها

في اعداد تقارير حول القوائم 

المالية، ينبغي تناول هذه 

المسؤوليات االخرى في قسم 

منفصل في تقريره مع وضع 

عنوان فرعي لها "إعداد 

تقارير حول المتطلبات 

القانونية والتنظيمية األخرى" 

او غير ذلك حسبما يكون 

 مناسبا وفقا لمحتويات القسم.

المعيار 

1700.38 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 35أ-34أ

تقرير 

 التدقيق

 ال ينطبق     

 

  

في حال احتواء تقرير المدقق 

على قسم مستقل حول 

المسؤوليات األخرى المتعلقة 

بإعداد التقارير، فينبغي وضع 

العناوين والبيانات 

والتوضيحات المشار إليها في 

تحت  37-23الفقرات 

اعداد »العنوان الفرعي 

«. تقارير حول القوائم المالية

وينبغي ان يتبع القسم الذي 

اد تقارير اعد»يحمل عنوان 

حول المتطلبات القانونية 

القسم « والتنظيمية األخرى

اعداد » الذي يحمل عنوان 

 «. تقارير حول القوائم المالية

المعيار 

1700.39 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 36أ

تقرير 

 التدقيق

  مستوفي غير    

 

  

ينبغي التوقيع على تقرير 

 المدقق. 

المعيار 

1700.40 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 37أ

تقرير 

 التدقيق

 مستوفي 

  العام التدقيق دليل

 وتؤرخ توقع( 03فقرة)

االتمام من  مذكرة

 في 

 التطبيق

 يتم العملي

 التوقيع

 على
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المسؤولين لما هو 

 محدد.

 

 التقرير

 قبل من

 الفريق

 والمسؤول

 .المختص

لتقرير ينبغي وضع تاريخ 

المدقق ال يسبق التاريخ الذي 

حصل فيه المدقق على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة ليستند 

إليها رأيه حول القوائم 

المالية، بما في ذلك االدلة 

على: )أ( اعداد كافة البيانات 

التي تتألف منها القوائم 

المالية، بما في ذلك 

االيضاحات ذات العالقة، 

 و)ب( تأكيد االشخاص الذين

يتمتعون بسلطة معترف بها 

على تحملهم مسؤولية تلك 

 القوائم المالية.

المعيار 

1700.41 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 41أ-38أ

تقرير 

 التدقيق

 ال ينطبق     

 

  

ينبغي ان يحتوي تقرير 

المدقق على اسم الموقع 

الكائن في المنطقة التي 

 يمارس فيها المدقق عمله.

المعيار 

1700.42 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

 ال ينطبق     
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قد يتعين على المدقق إجراء 

عملية تدقيق وفقاً لمعايير 

تدقيق مطبقة في منطقة معينة 

)معايير التدقيق الوطنية( 

الى  ولكنه قد يمتثل باالضافه

ذلك للمعايير لدى اجراء 

عملية التدقيق. وفي حال كان 

الحال كذلك، قد يشير تقرير 

المدقق الى المعايير الى 

جانب معايير التدقيق 

الوطنية، ولكن المدقق 

يستطيع القيام بذلك فقط في 

حال: )أ( عدم وجود تعارض 

بين متطلبات معايير التدقيق 

الوطنية وتلك المذكورة في 

، االمر الذي قد يقود المعايير

( تكوين رأي 1المدقق إلى )

( عدم تضمين 2مختلف أو )

فقرة تأكيد على مسألة 

تقتضيها المعايير في ظروف 

معينة، و)ب( احتواء تقرير 

المدقق، على األقل، على كل 

من العناصر المبينة في الفقرة  

)أ( عندما يستخدم المدقق 43

النموذج أو الصياغة 

معايير  المحددتين بموجب

التدقيق الوطنية. ويجب قرأءة 

اإلشارة إلى القوانين أو 

)هـ(  43اللوائح في الفقرة 

على أنها إشارة إلى معايير 

التدقيق الوطنية. وينبغي ان 

يحدد تقرير المدقق بناء على 

ذلك معايير التدقيق الوطنية 

 تلك.

المعيار 

1700.44 

رفع  م ر-م م  

 التقارير

 1700المعيار 

الفقرة مرجع: 

 44أ-43أ

تقرير 

 التدقيق

  جزئي مستوفي 

 

 العام التدقيق دليل

( مراجع أوراق 570)

العمل وإعداد مذكرة 

 االتمام.

يتم القيام بأعمال  -

التدقيق طبقا للسياسات 

والمعايير المهنية 

المعتمدة والمطبقة 

منىقبل ديوان المحاسبة 

. 

  

 

، ا الفقرة 

 غير ه

 . مستوفي

تقرير المدقق إلى عندما يشير 

كل من معايير التدقيق 

الوطنية والمعايير الدولية 

للتدقيق، ينبغي ان يحدد بلد 

المنشأ لمعايير التدقيق 

 الوطنية.

المعيار 

1700.45 

رفع  م ر-م م  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق     
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في حال عرض معلومات 

ملحقه مع القوائم المالية ال 

اطار رفع يقتضي عرضها 

التقارير المالية المعمول به، 

ينبغي ان يقيم المدقق ما اذا تم 

التفريق بوضوح بين هذه 

المعلومات الملحقة والقوائم 

المالية المدققة. وفي حال عدم 

التمييز بينهما بوضوح، ينبغي 

ان يطلب المدقق من االدارة 

تغيير طريقة عرض 

المعلومات الملحقة غير 

رفضت المدققة. وفي حال 

االدارة القيام بذلك، ينبغي ان 

يوضح المدقق في التقرير ان 

تلك المعلومات الملحقة غير 

 مدققة.

المعيار 

1700.46 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 51أ-45أ

تواصل 

 رسمي

    ال ينطبق

ينبغي ان يشمل رأي المدقق 

المعلومات الملحقة التي 

إطار رفع التقارير  اليقتضيها

المالية والتي تشكل مع ذلك 

جزءاً ال يتجزأ من القوائم 

المالية بما انه ال يمكن 

التفريق بينها بوضوح نظراً 

 لطبيعتها او كيفية عرضها.

المعيار 

1700.47 

رفع  م ر  

 التقارير

 1700المعيار 

مرجع: الفقرة 

 51أ-45أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

عندما يرى المدقق أنه من 

الضروري التعبير عن رأي 

عكسي أو عدم أمكانية إبداء 

رأي حول القوائم المالية 

ككل، فيجب اال يتضمن 

تقرير المدقق رأياً غير 

متحفظ أيضا فيما يتعلق بنفس 

إطار رفع التقارير المالية 

حول بيان مالي ما او مكون 

واحد محدد او اكثر او حساب 

اكثر او بند  واحد محدد او

واحد محدد او اكثر في بيان 

 مالي. 

المعيار 

1705 .

15 

رفع  م ر  

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 16أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

اذا كان هناك خطأ جوهري 

في القوائم المالية يتعلق 

السردية، فعلى  بإالفصاحات

المدقق أن يضمن في فقرة 

أساس التعديل شرحاً حول 

المعيار 

1705 .

18 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق
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الكيفية التي ترد بها األخطاء 

 في القوائم المالية.

كان هناك خطأ في القوائم  اذا

المالية يتعلق بعدم اإلفصاح 

عن المعلومات المطلوب 

اإلفصاح عنها، فعلى المدقق 

ان: )أ( يناقش مسألة عدم 

اإلفصاح مع المكلفين 

بالحوكمة، )ب( يبين في فقرة 

أساس التعديل طبيعة 

المعلومات المحذوفة، و)ج( 

يضمن، مالم يكن ذلك 

و محظوراً بموجب القانون أ

اللوائح، اإلفصاحات 

المحذوفة، شريطة أن يكون 

ذلك قابالً للتطبيق وأن يكون 

المدقق قد حصل على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة حول 

 المعلومات المحذوفة. 

المعيار 

1705 .

19 

رفع  م ر  

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 19أ

تواصل 

رسمي، 

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

التعديل ناتج عن عدم لو كان 

القدرة على الحصول على 

أدلة تدقيق كافية ومالئمة، 

فعلى المدقق ان يضمن في 

فقرة أساس التعديل أسباب 

 عدم القدرة.

المعيار 

1705 .

20 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق

حتى لو كان المدقق قد عبر 

عن رأي عكسي أو عدم 

امكانية إبداء رأي حول 

القوائم المالية، فعلى المدقق 

ان يبين في فقرة أساس 

التغيير أسباب أي مسائل 

أخرى يكون المدقق على علم 

بها والتي تكون قد تطلبت 

تعديال في الرأي، وآثار 

 االسباب. 

المعيار 

1705 .

21 

رفع  م ر  

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 20أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق
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حينما يعدل المدقق الرأي 

حول التدقيق، فعلى المدقق أن 

رأي »يستخدم العنوان التالي 

« رأي عكسي»أو « متحفظ

« عدم امكانية إبداء رأي»أو 

 حسب المناسب لفقرة الرأي. 

المعيار 

1705 .

22 

رفع  م ر  

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 24أ-23، أ21أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

حينما يعبر المدقق عن رأي 

متحفظ بسبب وجود خطأ 

جوهري في القوائم المالية، 

فعليه ان يفصح في فقرة 

الرأي أنه، في رأي المدقق، 

اثار المسألة  بإستثناء

)المسائل( المبينة في فقرة 

أساس الرأي المتحفظ فأن: 

)أ( القوائم المالية تعرض 

بشكل عادل، في كافة 

الجوانب الجوهرية )أو تعطي 

عرضاً صحيحاً وعادالً( وفقا 

إلطار رفع التقارير المالية 

المطبق لدى اعداد تقارير 

وفقا إلطار العرض العادل، 

لية، قد أو )ب( القوائم الما

اعدت من كافة الجوانب 

الجوهرية، وفقا إلطار رفع 

التقارير المالية المطبق لدى 

اعداد تقارير وفقا إلطار 

االمتثال. حينما يكون التعديل 

ناشئا من عدم القدرة على 

الحصول على أدلة تدقيق 

كافية ومالئمة، فعلى المدقق 

ان يستخدم العبارة المناسبة 

ثار بإستثناء اآل»لذلك وهي 

« الممكنة للمسألة )المسائل(..

 للرأي المعدل.

المعيار 

1705 .

23 

رفع  م ر  

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 22أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق
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حينما يعبر المدقق عن رأي 

عكسي، سوف يذكر المدقق 

الرأي في فقرة الرأي والتي، 

في رأي المدقق، بسبب كبر 

الموصوفة في األمر/األمور 

فقرة أساس الرأي العكسي: 

)أ( ال تمثل البيانات المالية 

بشكل عادل )أو تقدم رؤية 

صحيحة وعادلة( وفقا إلطار 

رفع التقارير المالية المطبق 

أثناء رفع التقارير مع إطار 

عرض عادل، أو )ب( لم تعد 

البيانات المالية، في كافة 

النواحي الجوهرية، وفقا 

ارير المالية إلطار رفع التق

المطبق أثناء رفع التقارير 

 وفقا إلطار االلتزام.

المعيار 

1705 .

24 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق

حينما يعبر المدقق عن رأي 

متحفظ او عكسي، فعلى 

المدقق ان يعدل وصف 

مسؤولية المدقق بحيث تفيد 

بأن المدقق يعتقد أن أدلة 

عليها التدقيق التي حصل 

كافية ومالئمة لتقديم أساس 

يقوم عليه رأي المدقق المعدل 

 حول التدقيق.

المعيار 

1705 .

26 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق

حينما يحجب المدقق رأياً 

بسبب عدم القدرة على 

الحصول على أدلة تدقيق 

كافية ومالئمة، فعلى المدقق 

ان يعدل الفقرة االفتتاحية 

لتقريره بحيث تفيد بأن عملية 

التدقيق نفذت لتدقيق القوائم 

المالية. وعلى المدقق ايضاً 

ان يعدل وصف مسؤولية 

ووصف نطاق التدقيق بحيث 

إن »يلي:  يذكر فقط ما

مسؤوليتنا هي التعبير عن 

رأي حول القوائم المالية بناًء 

على إجراء التدقيق وفقا 

للمعايير الدولية للتدقيق. بسب 

األمور الموصوفة في فقرة 

أساس عدم امكانية إبداء 

رأي، فاننا لم نتمكن من 

الحصول على أدلة تدقيق 

المعيار 

1705 .

27 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق
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كافية ومالئمة ألعطاء اساس 

 «يقوم عليه رأي التدقيق

حينما يتوقع المدقق أن يعدل 

الرأي في تقرير المدقق، 

يتعين عليه أن يتواصل مع 

المكلفين بالحوكمة معلنا 

الظروف التي أدت إلى 

التعديل المتوقع والصيغة 

 المقترحة للتعديل. 

المعيار 

1705 .

28 

رفع  م ر .13ف

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 25أ

تواصل 

 رسمي

    ال ينطبق

سوف يعدل المدقق الرأي في 

تقريره حينما: )أ( يخلص 

المدقق إلى أنه استنادا إلى 

األدلة التي تم الحصول 

عليها، أن القوائم المالية ككل 

ليست خالية من االخطاء 

الجوهرية أو )ب( المدقق 

الحصول على غير قادر على 

أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

ليخلص أن القوائم المالية ككل 

 خالية من االخطاء الجوهرية.

المعيار 

1705 .6 
. 6ق

. 8ف

. 9ف

 .10ف

رفع  م ر

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 12أ-8، أ7أ-2أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

على المدقق ان يعبر عن عدم 

امكانية إبداء رأي حينما، في 

ظروف نادرة الحدوث للغاية 

تنطوي على شكوك عديدة، 

يخلص المدقق إلى أنه، رغم 

عدم الحصول على أدلة تدقيق 

كافية ومالئمة، ليس من 

الممكن تكوين رأي حول 

القوائم المالية نظراً للتفاعل 

المحتمل بين الشكوك وأثرها 

المعيار 

1705.10 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق
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كمي الممكن على القوائم الترا

 المالية.

لو بعد قبول المهمة الرقابية، 

علم المدقق أن اإلدارة قد 

فرضت قيدا على نطاق 

التدقيق يرى المدقق أنه من 

المرجح ان يؤدي الى الحاجة 

الى التعبير عن راي متحفظ 

القوائم المالية، فعلى حول 

المدقق ان يطلب من االدارة 

 ان ترفع القيود.

المعيار 

1705.11 

رفع  م ر  

 التقارير

تواصل   

 رسمي

    ال ينطبق

رفضت اإلدارة رفع القيود  اذا

، 11المشار إليها في الفقرة 

فعلى المدقق ان يتصل مع 

المكلفين بالحوكمة لمناقشة 

هذه المسألة ما لم يكن جميع 

المكلفين بالحوكمة مشاركين 

في إدارة الجهة، وان يحدد ما 

إذا كان من الممكن تنفيذ 

إجراءات بديلة للحصول على 

 أدلة تدقيق كافية ومالئمة.

المعيار 

1705.12 

رفع  م ر  

 التقارير

أوراق   

العمل، 

تواصل 

 رسمي

    ال ينطبق
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لو لم يتمكن المدقق من 

الحصول على أدلة تدقيق 

مالئمة وكافية، يتعين عليه 

تحديد المدلوالت كما يلي: )أ( 

اذا خلص المدقق الى أن 

غير  اآلثار الممكنة لالخطاء

المكتشفة، ان وجدت، على 

القوائم المالية يمكن ان تكون 

جوهرية ولكن ليست واسعة 

النطاق، فعلى المدقق ان 

يجعل الرأي متحفظاً أو )ب( 

اذا خلص المدقق الى أن 

اآلثار الممكنة لالخطاء غير 

المكتشفة، ان وجدت، على 

القوائم المالية يمكن ان تكون 

جوهرية وواسعة النطاق 

تجعل من التحفظ في  لدرجة

الرأي امراً غير مناسب 

للتعبير عن مدى تعقيد 

الموقف، فعلى المدقق ان: 

( ينسحب من التدقيق، 1)

حينما يكون ذلك ممكنا وفقا 

للقوانين أو اللوائح المطبقة، 

( اذا لم يكن االنسحاب 2أو )

من التدقيق قابال للتطبيق او 

ممكناً فعليه ان يعبر عن عدم 

داء رأي حول امكانية إب

 القوائم المالية.

المعيار 

1705.13 

رفع  م ر-م م .7ف

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 14أ-13أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

انسحب المدقق كما هو  اذا

(، 1)ب()13مبين في الفقرة 

قبل االنسحاب يتعين على 

المدقق أن يعلم المكلفين 

بالحوكمة بأية أمور تتعلق 

باالخطاء التي اكتشفت اثناء 

التدقيق والتي دعت الى تعديل 

 الرأي. 

المعيار 

1705.14 

رفع  م ر-م م  

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 15أ

تواصل 

 رسمي

    ال ينطبق
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حينما يعدل المدقق الرأي عن 

القوائم المالية، سوف يقوم 

المدقق، باإلضافة إلى 

العوامل المحددة المطلوبة 

، ان 1700بموجب معيار 

يضمن فقرة في تقريره والتي 

توفر وصفا لألمر المسبب 

للتعديل. وعلى المدقق ان 

يضع هذه الفقرة مباشرة قبل 

فقرة الرأي في تقرير المدقق 

لعنوان التالي واستخدام ا

أو « أساس الرأي المتحفظ»

أو « أساس الرأي العكسي»

أساس عدم امكانية إبداء »

 ، حسب الحالة. «رأي

المعيار 

1705.16 

رفع  م ر  

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 17أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

كان هناك خطأ جوهري  اذا

في القوائم المالية يتعلق بمبالغ 

محددة في القوائم المالية )بما 

في ذلك اإلفصاحات الكمية(، 

فعلى المدقق أن يضمن في 

فقرة أساس التعديل وصفا 

وتعداداً لآلثار المالية للخطأ، 

ما لم يكن ذلك غير قابل 

للتطبيق. واذا كان تعداد 

اآلثار المالية غير قابل 

للتطبيق فعلى المدقق ان 

يفصح عن ذلك في فقرة 

 أساس التعديل. 

المعيار 

1705.17 

رفع  م ر .11ف

 التقارير

 1705المعيار 

مرجع: الفقرة 

 18أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

حينما يحجب المدقق الرأي 

بسبب عدم القدرة على 

الحصول على أدلة تدقيق 

كافية ومالئمة، فعلى المدقق 

فقرة الرأي أنه:  ان يفصح في

)أ( بسبب أهمية األمر/األمور 

المبينة في فقرة أساس عدم 

امكانية إبداء رأي، لم يتمكن 

المدقق من الحصول على 

أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

لتوفير أساس للرأي وبالتالي 

)ب( لم يعبر المدقق عن رأي 

 حول القوائم المالية.

المعيار 

1705.25 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق



172 
 

سوف يعبر المدقق عن رأي 

متحفظ حينما: )أ( يخلص 

المدقق، بعد حصوله على 

أدلة تدقيق كافية ومناسبة، إلى 

أن االخطاء سواء اخذت على 

حدة او ككل جوهرية، ولكنها 

ليست واسعة النطاق بالنسبة 

للقوائم المالية: و)ب( يكون 

المدقق غير قادر على 

لى أدلة تدقيق الحصول ع

كافية ومناسبة لتكوين رأي 

إال أن المدقق خلص إلى أن 

األثار الممكنة لألخطاء غير 

المكتشفة على القوائم المالية، 

في حال وجودها، يمكن ان 

تكون جوهرية ولكن ليست 

 واسعة النطاق.

المعيار 

1705.7 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق

المدقق عن رأي سوف يعبر 

عكسي حينما يخلص، بعد 

حصوله على أدلة تدقيق كافية 

ومالئمة، الى ان االخطاء 

سواء اخذت على حدة او ككل 

جوهرية وواسعة النطاق 

 ايضا في القوائم المالية.

المعيار 

1705.8 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق

على المدقق ان يعبر عن عدم 

امكانية إبداء رأي حينما ال 

يتمكن من الحصول على أدلة 

تدقيق كافية ومالئمة لبناء 

رأي عليها، ويخلص المدقق 

إلى أن االثار الممكنة 

لالخطاء الجوهرية على 

القوائم المالية، في حال 

وجودها، يمكن ان تكون 

 جوهرية وواسعة النطاق.

المعيار 

1705.9 

رفع  ر م  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق
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لو رأى المدقق أنه من المهم 

جذب انتباه المستخدمين إلى 

أمر معروض أو أفصح عنه 

في القوائم المالية والتي بنظر 

المدقق، لها أهمية يجعل منها 

أساسية لفهم المستخدمين 

للقوائم المالية، فعندها ينبغي 

على المدقق ادراج فقرة تأكيد 

على األمور في تقريره 

شريطة أن يحصل المدقق 

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

بأن األمر غير خاطيء بشكل 

جوهري في القوائم المالية. 

ويجب أن تشير مثل هذه 

الفقرة فقط إلى المعلومات 

المعروضة أو المفصح عنها 

 في القوائم المالية. 

المعيار 

1706 .6 
رفع  م ر .3ف

 التقارير

 1706المعيار 

مرجع: الفقرة 

 2أ-1أ

تقرير 

 التدقيق

    ينطبق ال

حينما يضم المدقق فقرة تأكيد 

على األمر في تقريره، يتعين 

على المدقق: )أ( ادراجها 

مباشرة بعد فقرة الرأي في 

تقريره، )ب( استخدام العنوان 

أو « تأكيد على األمر»

عنوان آخر مالئم، )ج( أن 

يذكر في الفقرة إشارة إلى 

األمر الذي يتم تأكيده وللمكان 

يمكن في القوائم المالية الذي 

فيه ايجاد االفصاحات ذات 

العالقة التي تصف االمر 

بالكامل و)د( اإلشارة إلى أن 

رأي المدقق ال ينطوي على 

 األمر الذي تم تأكيده.

المعيار 

1706 .7 

رفع  م ر  

 التقارير

 1706المعيار 

مرجع: الفقرة 

 4أ-3أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق
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لو رأى المدقق أنه من المهم 

توصيل أمر ما خالف تلك 

المبينة أو المفصح عنها في 

القوائم المالية والتي تكون، 

في رأي المدقق، وثيقة الصلة 

باستيعاب المستخدمين لعملية 

التدقيق أو مسؤوليات المدقق 

أو تقرير المدقق ولم يكن ذلك 

محظور بموجب القانون أو 

على  اللوائح، فعندها ينبغي

المدقق القيام بذلك في احدى 

الفقرات في تقرير المدقق 

« أمور أخرى»تحت عنوان 

أو عنوان آخر مالئم. سوف 

يدرج المدقق هذه الفقرة 

مباشرة بعد فقرة الرأي وفقرة 

التأكيد على األمور، أو في 

مكان آخر في تقرير المدقق 

لو كان محتوى فقرة األمور 

األخرى ذي عالقة بقسم 

ليات األخرى إلعداد المسؤو

 التقارير. 

المعيار 

1706 .8  

. 5ف

 .6ف

رفع  م ر

 التقارير

 1706المعيار 

مرجع: الفقرة 

 11أ-5أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

اذا توقع المدقق ادراج فقرة 

تأكيد أو فقرة أمور أخرى في 

تقريره، فعندها ينبغي على 

المدقق ابالغ المكلفين 

ا بالحوكمة فيما يتعلق بهذ

التوقع والصيغة المقترحة 

 لهذه الفقرة.

المعيار 

1706 .9 

. 7ف

 .8ف

رفع  م ر

 التقارير

 1706المعيار 

مرجع: الفقرة 

 12أ

تواصل 

رسمي، 

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

حينما يتم عرض أرقام 

مقارنة، سوف لن يشير رأي 

المدقق إلى األرقام المقارنة 

عدا في الظروف المبينة في 

 . 14و 12و 11الفقرات 

المعيار 

1710 .

10 

رفع  م ر  

 التقارير

 1710المعيار 

مرجع: الفقرة 

 2أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق
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لو كان تقرير المدقق عن 

الفترة السابقة، حسب ما 

صدر من قبل، يتضمن رأي 

متحفظ أو عدم امكانية إبداء 

رأي أو رأي عكسي وكان 

األمر الذي نتج عنه 

التعديالت لم يحل، سوف 

يعدل المدقق فقرة رأي 

المدقق فيما يتعلق بالقوائم 

المالية للفترة الحالية. في فقرة 

ير أساس التعديل في تقر

المدقق، سوف يقوم المدقق 

إما: )أ( باإلشارة إلى كال من 

أرقان الفترة الحالية واألرقام 

المقابلة في وصف األمر الذي 

نتج عنه التعديل حينما تكون 

آثار ذلك االمر أو اآلثار 

المحتملة لألمر على أرقام 

الفترة الحالية جوهرية أو 

)ب( في حاالت أخرى، 

 تفسير أن رأي المدقق قد

عدل بسبب آثار االمر الذي 

لم يتم حله أو آثاره المحتملة 

على مقارنة أرقام الفترة 

 الحالية واألرقام المقابلة. 

المعيار 

1710 .

11 

رفع  م ر .5ف

 التقارير

 1710المعيار 

مرجع: الفقرة 

 5أ-3أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

في حال حصل المدقق على 

أدلة تدقيق بأن الخطأ 

الجوهري موجود في القوائم 

المالية للفترة السابقة التي 

صدر بشأنها الرأي غير 

المعدل، ولم يتم اعادة بيان 

االرقام المقابلة او القيام 

باالفصاحات المناسبة، فعندها 

ينبغي على المدقق ابداء رأي 

متحفظ او عكسي في تقريره 

قوائم المالية للفترة حول ال

الحالية ومعدل بالنسبة لألرقام 

 المقابلة المدرجة هنا. 

المعيار 

1710 .

12 

رفع  م ر  

 التقارير

 1710المعيار 

مرجع: الفقرة 

 6أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق
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لو كانت القوائم المالية للفترة 

السابقة مدققة من قبل المدقق 

السابق ولم يمنع القانون او 

النظام المدقق من الرجوع 

إلى تقرير المدقق السابق 

حول األرقام المقابلة وقرر أن 

يفعل ذلك، سوف يذكر المدقق 

في فقرة األمور األخرى في 

تقرير المدقق: )أ( أن القوائم 

ة السابقة قد دققت المالية للفتر

من قبل مدقق سابق، )ب( 

نوع الرأي الذي عبر عنه 

المدقق السابق وفي حال كان 

معدال، أالسباب وراء تعديله 

 و)ج( تاريخ ذلك التقرير. 

المعيار 

1710 .

13 

رفع  م ر .4ف

 التقارير

 1710المعيار 

مرجع: الفقرة 

 7أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

المالية في حال كانت القوائم 

عن الفترة السابقة غير مدققة، 

سوف يذكر المدقق في فقرة 

األمور األخرى من تقريره 

أن األرقام المقابلة غير 

مدققة. ومع ذلك هذا ال يعفي 

المدقق من متطلب الحصول 

على أدلة تدقيق مناسبة وكافية 

أن األرصدة االفتتاحية خالية 

من االخطاء الجوهرية التي 

على القوائم تؤثر بشكل كبير 

 المالية للفترة الحالية.

المعيار 

1710 .

14 

رفع  م ر .4ف

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق

حينما يتم عرض القوائم 

المالية المقارنة، ينبغي ان 

يشير رأي المدقق لكل فترة 

تم من اجلها عرض القوائم 

المالية وتم ابداء رأي التدقيق 

 حولها.

المعيار 

1710 .

15 

رفع  م ر  

 التقارير

 1710المعيار 

مرجع: الفقرة 

 9أ-8أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق

عند االبالغ عن القوائم المالية 

للفترة السابقة فيما يتعلق 

بعملية التدقيق الخاصة بالفترة 

الحالية، في حال اختلف رأي 

المدقق حول القوائم المالية 

للفترة السابقة عن الرأي الذي 

المدقق سابقا، سوف ابداه 

يفصح المدقق عن األسباب 

الفعلية وراء اختالف الرأي 

في فقرة األمور األخرى وفقا 

 .1706لمعيار 

المعيار 

1710 .

16 

رفع  م ر  

 التقارير

 1710المعيار 

مرجع: الفقرة 

 10أ

تقرير 

 التدقيق

    ال ينطبق
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كانت القوائم المالية للفترة  اذا

السابقة قد دققت من قبل مدقق 

سابق، باإلضافة إلى التعبير 

عن رأي حول القوائم المالية 

للفترة الحالية، سوف يذكر 

المدقق في فقرة األمور 

األخرى ما يلي: )أ( أن 

القوائم المالية للفترة السابقة 

قد دققت من قبل المدقق 

لذي السابق، )ب( نوع الرأي ا

عبر عنه المدقق السابق ولو 

تم تعديل الرأي، أسباب ذلك، 

و)ج( تاريخ هذا التقرير، إال 

في حال اعادة نشر تقرير 

المدقق السابق حول القوائم 

المالية للفترة السابقة مع 

 القوائم المالية.

المعيار 

1710 .

17 

رفع  م ر .4ف

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ال ينطبق

لو خلص المدقق إلى وجود 

خطأ جوهري يؤثر على 

القوائم المالية للفترة السابقة 

التي ابلغ عنها سابقاً المدقق 

السابق دون اجراء تعديل 

عليها، فعندها ينبغي على 

المدقق ابالغ المستوى المالئم 

من اإلدارة والمكلفين 

بالحوكمة، ويطلب أن يعلم 

المدقق السابق بذلك. وفي 

القوائم المالية  حال تعديل

للفترة السابقة ووافق المدقق 

السابق على إصدار تقرير 

مدقق جديد عن القوائم المالية 

المعدلة للفترة السابقة، سوف 

يرفع المدقق تقريره فقط عن 

 الفترة الحالية. 

المعيار 

1710 .

18 

رفع  م ر .4ف

 التقارير

 1710المعيار 

مرجع: الفقرة 

 11أ

تواصل 

 رسمي

    ال ينطبق
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في حال علم المدقق عن اي 

خطأ جوهري محتمل في 

المعلومات المقارنة اثناء 

اجراء عملية التدقيق للفترة 

الحالية، ينبغي على المدقق 

اداء إجراءات التدقيق 

اإلضافية حسب الضرورة 

والظروف كي يحصل على 

أدلة تدقيق مناسبة وكافية 

لتحديد ما إذا كان يوجد خطأ 

حال قام جوهري أم ال. وفي 

المدقق بتدقيق القوائم المالية 

للفترة السابقة، فعندها ينبغي 

على المدقق أتباع المتطلبات 

. 1560ذات العالقة لمعيار 

وفي حال تم تعديل القوائم 

المالية للفترة السابقة، سوف 

يقرر المدقق أن المعلومات 

المقارنة تتوافق مع القوائم 

 المالية المعدلة.

المعيار 

1710 .8 

األعمال  م ر  

 الميدانية

أوراق   

 العمل

   مستوفي 

حسب ما ينص عليه معيار 

، ينبغي على المدقق 1580

طلب اقرارات خطية عن 

كافة الفترات المشار إليها في 

رأي المدقق. كما ينبغي على 

المدقق الحصول على اقرار 

خطي محدد فيما يتعلق بأي 

إعادة بيان تم القيام به 

ري في لتصحيح خطأ جوه

القوائم المالية للفترة السابقة 

التي تؤثر على المعلومات 

 المقارنة. 

المعيار 

1710 .9 

رفع  م ر  

 التقارير

 1710المعيار 

مرجع: الفقرة 

 1أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي جزئي 

كانت القوائم المالية عن  اذا

الفترة السابقة غير مدققة، 

ينبغي على المدقق ان يبين 

في فقرة األمور األخرى أن 

القوائم المالية المقارنة غير 

مدققة. ومع ذلك، اليعفي هذا 

البيان المدقق من متطلب 

الحصول على أدلة تدقيق 

مناسبة وكافية بأن األرصدة 

االفتتاحية خالية من االخطاء 

الجوهرية التي تؤثر بشكل 

كبير على القوائم المالية 

 للفترة الحالية.

المعيار 

1710.19 

رفع  م ر .4ف

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  
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ينبغي على المدقق تحديد ما 

إذا كانت القوائم المالية 

تتضمن المعلومات المقارنة 

إطار رفع  التي يتطلبها

التقارير المالية المطبق وما 

إذا كانت هذه المعلومات 

مصنفة بشكل مناسب. ولهذا 

الهدف، ينبغي على المدقق 

تقييم ما إذا كانت: )أ( 

المعلومات المقارنة تتفق مع 

القيم واإلفصاحات األخرى 

المبينة في الفترة الحالية أو 

حيثما كان مناسبا المعاد بيانها 

لسياسات و)ب( تتماشى ا

المحاسبية المبينة في 

المعلومات المقارنة مع تلك 

المطبقة في الفترة الحالية أو 

في حال وجود تغيرات في 

السياسات المحاسبية، ما إذا 

تم محاسبة تلك التغيرات 

بشكل مناسب وعرضها 

 واالفصاح عنها بشكل كافي.

المعيار 

1710.7 

رفع  م ر  

 التقارير

أوراق   

 العمل

   مستوفي 

اذا كانت مراجعة المعلومات 

األخرى ضرورية ووافقت 

اإلدارة على إجراء التدقيق، 

سوف ينفذ المدقق اإلجراءات 

 الالزمة وفقا للظروف. 

المعيار 

1720 .

12 

رفع  م ر  

 التقارير

 1720المعيار 

مرجع: الفقرة 

 8أ

أوراق 

 العمل

   مستوفي 

لو تطلب األمر مراجعة 

المعلومات األخرى، ولكن 

رفضت اإلدارة أن تجري 

التدقيق، سوف يعلم المدقق 

المكلفين بالحوكمة، باستثناء 

اذا كان جميع المكلفين 

بالحوكمة مشاركين في إدارة 

الجهة، بمساور قلقه حول 

المعلومات األخرى وان يتخذ 

 اي اجراء مناسب اضافي.

المعيار 

1720 .

13 

رفع  م ر .5ف

 التقارير

 1720المعيار 

مرجع: الفقرة 

 9أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

اذا تم قراءة المعلومات 

األخرى لهدف تحديد 

التعارضات الجوهرية، أصبح 

المدقق على علم بخطأ 

جوهري واضح في الحقائق، 

فينبغي ان يناقش المدقق 

 األمر مع اإلدارة.

المعيار 

1720 .

14 

رفع  م ر  

 التقارير

 1720المعيار 

مرجع: الفقرة 

 10أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 



180 
 

اذا اصر المدقق بعد اجراء 

النقاشات، على وجود خطأ 

جوهري واضح في الحقائق، 

فينبغي أن يطلب من اإلدارة 

التشاور مع طرف ثالث 

مؤهل، مثل المستشار 

القانوني للجهة، وينبغي ان 

ينظر المدقق بالنصيحة التي 

 حصل عليها.

المعيار 

1720 .

15 

رفع  م ر  

 التقارير

تواصل   

 رسمي

يتم اخذ   مستوفي جزئي 

االستشارة 

من 

الجهات 

المسؤولة 

في بعض 

المواضيع 

ولكن 

الراي 

غير ملزم 

. 

عندما يتوصل المدقق إلى 

وجود خطأ جوهري في 

الحقائق الواردة في 

والذي  المعلومات أالخرى

ترفض اإلدارة تصحيحه، 

فينبغي ان يشعر المدقق 

المكلفين بالحوكمة، باستثناء 

اذا كان جميع المكلفين 

بالحوكمة مشاركين في إدارة 

الجهة، بمساور قلقه المتعلقة 

بالمعلومات األخرى وان 

 يتخذ اجراء مناسباً اخر. 

المعيار 

1720 .

16 

رفع  م ر .6ف

 التقارير

 1720المعيار 

مرجع: الفقرة 

 11أ

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

ينبغي ان يجري المدقق 

الترتيبات المناسبة مع اإلدارة 

أو المكلفين بالحوكمة 

للحصول على المعلومات 

أالخرى قبل تاريخ اصدار 

تقريره، وفي حال لم يكن 

ممكنا الحصول على 

قبل تاريخ  المعلومات أالخرى

اصدار تقريره، ينبغي ان يقرأ 

المدقق هذه المعلومات 

االخرى حالما يكون ذلك 

 ممكنا. 

المعيار 

1720 .7 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

 1720المعيار 

مرجع: الفقرة 

 5أ

أوراق 

العمل، 

تواصل 

 رسمي

   مستوفي 

عندما تقتضي الضرورة 

مراجعة القوائم المالية المدققة 

ورفضت اإلدارة إجراء هذه 

المراجعة، فينبغي ان يعدل 

الرأي في تقرير المدقق وفقا 

 .1705لمعيار 

المعيار 

1720 .9 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  
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لو تطلب األمر مراجعة 

المعلومات األخرى ورفضت 

اإلدارة إجراء ذلك، يتعين 

على المدقق أن يعلم بهذا 

األمر المكلفين بالحوكمة، إال 

لو كان جميع المكلفين 

بالحوكمة مشاركين في إدارة 

الجهة، وان يقوم بما يلي )أ( 

أن يضمن في تقريره فقرة 

أمور أخرى تصف التعارض 

( التوقف الجوهري، أو )ب

عن العمل على تقرير 

المدقق، أو )ج( االنسحاب 

من المهمة الرقابية، حينما 

يكون االنسحاب ممكنا 

بموجب القوانين أو اللوائح 

 المطبقة. 

المعيار 

1720.10 

رفع  م ر  

 التقارير

 1720المعيار 

مرجع: الفقرة 

 7أ-6أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

كانت مراجعة القوائم  اذا

المالية المدققة ضرورية، 

فينبغي ان يتبع المدقق 

المتطلبات ذات العالقة في 

 .1560معيار 

المعيار 

1720.11 

رفع  م ر  

 التقارير

أوراق   

 العمل

   مستوفي 

ينبغي ان يقرأ المدقق 

المعلومات األخرى ليحدد 

الجوهرية ان  التعارضات

وجدت، مع البيانات المالية 

 المدققة.

المعيار 

1720.6 

رفع  م ر  

 التقارير

أوراق   

 العمل

   مستوفي 

اذا حدد المدقق تعارضاً 

جوهريا لدى قراءة 

المعلومات األخرى، فيجب 

عليه أن يحدد ما إذا كانت 

هناك حاجة الى مراجعة 

القوائم المالية المدققة 

 ى.والمعلومات األخر

المعيار 

1720.8 

الشروع  م ر  

في 

األعمال 

 الميدانية

أوراق   

 العمل

   مستوفي 
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من  1315يتطلب معيار 

المدقق أن يحصل على فهم 

حول اختيار وتطبيق الجهة 

للسياسات المحاسبية. يجب ان 

يتكون لدى المدقق في حال تم 

اعداد القوائم المالية وفقا 

ألحكام عقد ما، فهم ألي 

جوهرية للعقد الذي تفسير 

ابرمته اإلدارة لدى إعدادها 

لهذه القوائم المالية. يكون 

التفسير تفسيراً جوهرياً حينما 

ينتج عن اعتماد تفسير آخر 

معقول اختالف جوهري في 

المعلومات المعروضة في 

 القوائم المالية.

المعيار 

1800 .

10 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

مستند   

 التخطيط

   مستوفي 

أثناء تكوين رأي واعداد 

تقارير حول القوائم المالية 

ذات األهداف الخاصة، على 

المدقق ان يطبق المتطلبات 

 .1700المبينة في معيار 

المعيار 

1800 .

11 

رفع  م ر .8ف

 التقارير

 1800المعيار 

مرجع: الفقرة 

 13أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

من  1700يتطلب معيار 

إذا كانت المدقق أن يقيم ما 

القوائم المالية تشير إلى أو 

تصف بشكل مناسب إطار 

رفع التقارير المالية المطبق. 

وعلى المدقق في حال تم 

اعداد القوائم المالية بموجب 

احكام عقد، ان يقيم ما إذا 

كانت القوائم المالية تصف 

بشكل مناسب أي تفسيرات 

جوهرية في العقد الذي بنيت 

 ساسه.القوائم المالية على ا

المعيار 

1800 .

12 

رفع  م ر  

 التقارير

أوراق   

 العمل

   مستوفي 
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شكل  1700يتناول معيار 

ومحتوى تقرير المدقق. وفي 

حالة كون تقرير المدقق حول 

 القوائم المالية ذات االهدف

الخاصة: )أ( يجب ان يبين 

تقريره الهدف الذي تم من 

أجله اعداد القوائم المالية ولو 

تطلب األمر، المستخدمين 

المقصودين، أو اإلشارة إلى 

المالحظة في القوائم المالية 

ذات االهدف الخاصة التي 

تحتوي على تلك المعلومات، 

و)ب( اذا كان لدى اإلدارة 

خيار بخصوص أطر إعداد 

ئم المالية المذكورة فإن، القوا

شرح االدارة مسؤوليتها عن 

القوائم المالية يجب ان يشير 

ايضاً إلى مسؤوليتها من اجل 

تحديد كون إطار رفع 

التقارير المالية المطبق مقبوالً 

 وفقا للظروف.

المعيار 

1800 .

13 

رفع  م ر .10ف

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  

يجب ان يتضمن تقرير 

المدقق حول القوائم المالية 

ذات االهداف الخاصة فقرة 

تأكيد على مسأله ما تنبه 

مستخدمي تقرير المدقق الى 

أن القوائم المالية معدة وفقا 

إلطار الهدف الخاص وأن 

القوائم المالية نتيجة لذلك 

يمكن اال تكون مناسبة لهدف 

آخر. يجب على المدقق ان 

لفقرة تحت يضمن هذه ا

 عنوان مناسب. 

المعيار 

1800 .

14 

رفع  م ر .11ف

 التقارير

 1800المعيار 

مرجع: الفقرة 

 15أ-14أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

من  1200يتطلب معيار 

المدقق أن يمتثل لجميع 

المعايير المتعلقة بعملية 

التدقيق. وأثناء تخطيط وتنفيذ 

التدقيق على قوائم مالية ذات 

أهدف خاصه، سيحدد المدقق 

ما إذا كان تطبيق المعايير 

يتطلب مراعاة خاصة 

للظروف المحيطة بالمهمة 

 الرقابية . 

المعيار 

1800 .9 

الشروع  م ر  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

 1800المعيار 

مرجع: الفقرة 

 12أ-9أ

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 
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من  1210يتطلب معيار 

المدقق أن يحدد مدى قبول 

إطار رفع التقارير المالية 

المطبق في إعداد القوائم 

المالية. لدى تدقيق قوائم مالية 

خاصه، يجب ان  الهدف

يكون لدى المدقق فهم لـ: )أ( 

الهدف الذي أعدت التقارير 

المالية من أجله، )ب( 

المستخدمين المقصودين، 

و)ج( الخطوات التي تتخذها 

اإلدارة لتحديد كون إطار رفع 

التقارير المالية المطبق مقبول 

 وفقا للظروف.

المعيار 

1800.8 

الشروع  م ر-م م .7ف

عند ما قبل 

ة المهم

 الرقابية 

 1800المعيار 

مرجع: الفقرة 

 8أ-5أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

أن المعايير  1200يفيد معيار 

مدونة في نطاق تدقيق 

البيانات المالية، ولذلك يجب 

أن تتم موائمتها حسب اللزوم 

وفقاً للظروف لدى تطبيقها 

على عمليات تدقيق معلومات 

تاريخية أخرى لدى  مالية

تنفيذ أو تخطيط تدقيق بيان 

مالي وحيد أو عنصر محدد 

في بيان مالي، على المدقق 

أن يوائم جميع المعايير ذات 

العالقة بالتدقيق حسب اللزوم 

 في ظروف العملية.

المعيار 

1805 .

10 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

 1805المعيار 

مرجع: الفقرة 

 14أ-10أ

مستند 

 التخطيط

   توفيمس 

لدى تكوين رأي وإعداد 

تقارير حول بيان مالي مفرد 

أو حول مكون محدد في 

البيان المالي، على المدقق 

تطبيق المتطلبات الواردة في 

وأن تتم  1700معيار 

موائمتها حسب الضرورة في 

 ظروف العملية.

المعيار 

1805 .

11 

رفع  م ر  

 التقارير

مرجع: الفقرة 

 16أ-15أ

تقرير 

 التدقيق

   الينطبق 

إذا شارك المدقق في عملية 

إعداد تقرير حول بيان مالي 

مفرد أو حول مكون محدد في 

بيان مالي إلى جانب عملية 

تدقيق المجموعة الكاملة من 

البيانات المالية للجهة، على 

المدقق أن يبدي رأيًا منفصالً 

 حول كل عملية.

المعيار 

1805 .

12 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  
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يمكن نشر بيان مالي مدقق 

مفرد أو مكون محدد مدقق 

في بيان مالي جنباً إلى جنب 

مع المجموعة الكاملة من 

البيانات المالية المدققة للجهة. 

إذا خلص المدقق إلى أن 

عرض بيان مالي وحيد أو 

عنصر محدد في بيان مالي ال 

يفرقها بشكل كاف عن 

من البيانات  المجموعة الكاملة

المالية، على المدقق أن يطلب 

من اإلدارة أن تصوب 

 ١٥الوضع مع مراعاة الفقرة 

على المدقق أيًضا أن  ١٦و

يفرق بين الرأي حول البيان 

المالي المفرد أو حول 

العنصرالمحدد في بيان مالي 

وبين الرأي حول المجموعة 

الكاملة من البيانات المالية. 

تقرير على المدقق أال يصدر 

المدقق الذي يحتوي على 

الرأي حول البيان المالي 

المفرد أو حول 

العنصرالمحدد في البيان 

 المالي إلى أن يقتنع بالتفريق.

المعيار 

1805 .

13 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  

لو كان الرأي في تقرير 

المدقق حول المجموعة 

الكاملة للجهة عن البيانات 

المالية معدال، أو كان هذا 

التقرير يشتمل على فقرة 

تأكيد على األمور أو فقرة 

أمور أخرى، سوف يحدد 

المدقق األثر الذي قد يكون 

لذلك على تقرير المدقق على 

بيانات مالية منفردة أو على 

ك البيانات عامل محدد في تل

المالية. حينما يعتبر ذلك 

مالئما، سوف يعدل المدقق 

الرأي على البيانات المالية 

المنفردة أو على عنصر 

محدد من البيانات المالية، أو 

أن يضم فقرة تأكيد على 

األمر أو فقرة أمور أخرى 

 في تقرير المدقق تبعا لذلك. 

المعيار 

1805 .

14 

رفع  م ر .9ف

 التقارير

 1805 المعيار

مرجع: الفقرة 

 17أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  
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لو خلص المدقق إلى أنه من 

المهم التعبير عن رأي عكسي 

أو عدم امكانية إبداء رأي 

حول كامل مجموعة البيانات 

المالية للجهة ككل، ال يسمح 

للمدقق أن يضم  1705معيار 

في نفس تقرير المدقق رأي 

غير معدل حول بيانات مالية 

منفردة والتي تشكل جزءا من 

 تلك البيانات المالية أو على

عنصر محدد يشكل جزءا من 

تلك البيانات المالية. يكون 

هذا األمر بسبب أن الرأي 

الغير معدل هذا قد يتعارض 

مع الرأي العكسي أو عدم 

امكانية إبداء الرأي على 

كامل مجموعة البيانات المالية 

 للجهة ككل. 

المعيار 

1805 .

15 

رفع  م ر  

 التقارير

 1805المعيار 

مرجع: الفقرة 

 18أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

إذا خلص المدقق إلى أنه من 

الضروري التعبير عن رأي 

عكسي أو عدم أمكانية إبداء 

رأي حول المجموعة الكاملة 

من البيانات المالية للجهة 

ككل ولكن، في نطاق تقرير 

تدقيق منفصل لمكون محدد 

مشمول في تلك البيانات 

المالية، على المدقق رغم ذلك 

تبر أن ذلك ضروري أن يع

للتعبير عن الرأي غير 

المعدل حول ذلك المكون، 

وعلى المدقق أن يقوم بذلك 

أن ال  -في الحاالت التالية:أ

يوجد في القانون أو النظام ما 

يحظر على المدقق القيام 

أن يكون ذلك  -بذلك، ب

الرأي قد تم التعبير عنه في 

تقرير مدقق غير منشور إلى 

قق الذي جانب تقرير المد

يحتوي على رأي عكسي أو 

 -عدم أمكانية إبداء رأي، وجـ

أن ال يشكل العنصرالمحدد 

جزًءا أساسيًا من المجموعة 

الكاملة من البيانات المالية 

 للجهة.

المعيار 

1805 .

16 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  
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على المدقق أال يعبر عن 

رأي غير معدل حول بيان 

مالي مفرد من المجموعة 

الكاملة من البيانات المالية إذا 

عبر المدقق عن رأي عكسي 

أو عدم أمكانية إبداء رأي 

حول المجموعة الكاملة من 

البيانات المالية ككل. يكون 

الحال كذلك حتى لو لم ينشر 

تقرير المدقق حول البيان 

المالي المفرد إلى جانب 

تقرير المدقق الذي يحتوي 

ي عكسي أو عدم على رأ

أمكانية إبداء رأي. ويرجع 

السبب في ذلك إلى أن البيان 

المالي المفرد يشكل جزًءا 

أساسيًا من تلك البيانات 

 المالية.

المعيار 

1805 .

17 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  

على المدقق وفقًا لمعيار 

أن يحدد مدى قبول  1210

إطار رفع التقارير المالية 

المطبق في إعداد البيانات 

المالية. وفي حالة تدقيق بيان 

مالي وحيد أو عنصر محدد 

في بيان مالي، فإن ذلك 

يتضمن ما إذا كان تطبيق 

إطار رفع التقارير المالية 

سيؤدي إلى عرض يوفر 

تسنى إفصاحات مناسبة لي

للمستخدمين المقصودين فهم 

المعلومات الواردة في البيان 

المالي أو العنصروأثر 

المعامالت واألحداث الهامة 

على المعلومات الواردة في 

 البيان المالي أو المكون.

المعيار 

1805 .8 

الشروع  م ر-م م  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

 1805المعيار 

مرجع: الفقرة 

 7أ

سياسة 

ز الجها

األعلى 

للرقابة، 

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

أن  1210يتطلب معيار 

تشتمل الشروط المتفق عليها 

في عملية التدقيق الصيغة 

المتوقعة ألي تقارير صادرة 

عن المدقق. في حالة تدقيق 

بيان مالي وحيد أو عنصر 

محدد في بيان مالي على 

 المدقق أن يأخذ بعين اإلعتبار

ما إذا كانت الصيغة المتوقعة 

 للرأي مناسبة للظروف.

المعيار 

1805 .9 
 1805المعيار  التخطيط م ر .5ف

مرجع: الفقرة 

 9أ-8أ

مستند 

 التخطيط

   ال ينطبق  
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على المدقق وفقًا لمعيار 

أن يمتثل لجميع  1200

المعايير ذات العالقة بعملية 

التدقيق. وفي حالة تدقيق بيان 

عنصر محدد مالي وحيد أو 

في بيان مالي ينطبق هذا 

المتطلب بغض النظر عما إذا 

كان المدقق مشارًكا أيًضا في 

تدقيق المجموعة الكاملة من 

البيانات المالية للجهة. إذا لم 

يكن المدقق مشارًكا أيًضا في 

تدقيق المجموعة الكاملة من 

البيانات المالية للجهة فعليه 

أن يحدد ما إذا كان تدقيق 

مالي وحيد أو عنصر  بيان

محدد في هذه البيانات المالية 

وفقًا للمعايير قابالً للتطبيق أم 

 ال.

المعيار 

1805.7 

. 3ف

 .4ف

الشروع  م ر-م م

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

 1805المعيار 

مرجع: الفقرة 

 6أ-5أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

مستند 

 التخطيط

   مستوفي 

اللوائح لو تنص القوانين أو 

على صياغة الرأي على 

ملخص البيانات المالية من 

ناحية تختلف عن تلك 

المنصوص عليها في الفقرة 

، سوف يقوم المدقق: )أ( 9

بتطبيق اإلجراءات المبينة في 

وأية إجراءات  8الفقرة 

إضافية أخرى الزمة لتمكين 

المدقق من التعبير عن الرأي 

المنصوص عليه، و)ب( تقييم 

ن مستخدمي البيانات ما إذا كا

المالية قد يسيئوا فهم ملخص 

البيانات المالية ولو كان األمر 

كذلك، ما إذا كان األمر 

يتطلب تفسيرات إضافية في 

تقرير المدقق حول ملخص 

البيانات المالية والتي قد 

تخفف من سوء الفهم 

 المحتمل.

المعيار 

1810 .

10 

رفع  م ر .4ف

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

    ينطبقال  
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)ب(، لو 10في حالة الفقرة 

خلص المدقق إلى أن ذكر 

تفسيرات إضافية في تقريره 

على ملخص البيانات المالية 

لن يخفف من أثر سوء الفهم 

المحتمل، سوف لن يقبل 

المدقق المهمة الرقابية، إال إن 

كان ملتزم بالمهمة وفقاً 

للقانون. وفي هذه الحالة لن 

يشير تقرير المدقق إلى أن 

ة الرقابية تمت وفقا المهم

 للمعايبر.

المعيار 

1810 .

11 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  

يمكن أن يؤرخ تقرير المدقق 

حول البيانات المالية 

الملخصة بتاريخ الحق لتاريخ 

تقريره حول البيانات المالية 

المدققة، وهنا يجب أن يفيد 

تقرير المدقق حول البيانات 

المالية الملخصة أن البيانات 

المالية الملخصة والبيانات 

المالية المدققة ال تعكس آثار 

األحداث التي وقعت بعد 

تاريخ تقرير المدقق حول 

البيانات المالية المدققة والتي 

قد يلزمها تعديل، أو إفصاح 

 في، البيانات المالية المدققة.

المعيار 

1810 .

12 

رفع  م ر  

 التقارير

 1810ار المعي

مرجع: الفقرة 

 10أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

من الممكن أن يصبح المدقق 

على علم بحقائق ظهرت في 

تاريخ تقريره حول البيانات 

المالية المدققة لم يكن على 

علم بها مسبقًا، وفي مثل هذه 

الحاالت عليه أال يصدر 

تقرير المدقق حول البيانات 

المالية الملخصة إلى أن 

يستكمل أخذ الحقائق المتصلة 

ا بالبيانات المالية المدققة وفقً 

 بعين اإلعتبار. 1560لمعيار 

المعيار 

1810 .

13 

رفع  م ر  

 التقارير

أوراق   

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  
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يشمل تقرير المدقق العناصر 

التالية: )أ( عنوان يبين 

بوضوح أنه تقرير صادر عن 

مدقق مستقل. )ب( الموجه له 

التقرير. )ج( فقرة تقديمية 

( تحديد ملخص 1تتضمن: )

البيانات المالية والذي عليه 

يرفع المدقق تقريره، ويشمل 

ذلك عنوان كل بيان مشمول 

في ملخص البيانات المالية، 

تحديد البيانات المالية ( 2)

( اإلشارة إلى 3المدققة، )

تقرير المدقق عن البيانات 

المالية المدققة، تاريخ هذا 

التقرير، وحقيقة وجود رأي 

غير معدل معبر عنه في 

( لو 4البيانات المالية المدققة.)

كان تاريخ تقرير المدقق على 

ملخص البيانات المالية الحق 

لتاريخ تقرير المدقق عن 

لبيانات المالية المدققة، يذكر ا

أن ملخص البيانات المالية ال 

يعكس آثار األحداث التي 

حدثت الحقة لتاريخ تقرير 

المدقق عن البيانات المالية 

( بيان يشير إلى 5المدققة، و)

أن ملخص البيانات المالية ال 

يحتوي على كافة اإلفصاحات 

المطلوبة من إطار رفع 

ق في التقارير المالية المطب

إعداد البيانات المالية المدققة، 

وأن قراءة ملخص البيانات 

المالية ليس بديل عن قراءة 

البيانات المالية المدققة.)د( 

وصف لمسؤولية اإلدارة عن 

ملخص البيانات المالية، 

مفسرا أن اإلدارة مسؤولة 

عن إعداد ملخص البيانات 

المالية وفقا للمعايير المطبقة. 

مدقق مسؤول )هـ( بيان أن ال

عن التعبير عن رأي حول 

ملخص البيانات المالية 

استنادا إلى اإلجراءات التي 

ينص عليها المعيار. )و( فقرة 

تعبر بوضوح عن رأي 

المدقق. )ز( توقيع المدقق. 

المعيار 

1810 .

14 

رفع  م ر .3ف

 التقارير

 1810المعيار 

قرة مرجع: الف

، 12، أ15أ

 14، أ13أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  
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)ح( تاريخ تقرير المدقق. 

 )ط( عنوان المدقق.

إذا لم يكن المخاطب في 

البيانات المالية الملخصة نفس 

المخاطب في تقرير المدقق 

حول البيانات المالية المدققة، 

فعلى المدقق أن يقيم مدى 

مالءمة إستخدام مخاطبين 

 مختلفين.

المعيار 

1810 .

15 

رفع  م ر  

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 12أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  
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حينما يحتوي تقرير المدقق 

حول البيانات المالية المدققة 

على رأي متحفظ أو فقرة 

تأكيد على مسألة ما أو فقرة 

المسألة األخرى ولكن المدقق 

مقتنع أن البيانات المالية 

الملخصة متسقة من حيث 

جميع الجوانب الجوهرية مع، 

أو أنها عبارة عن، ملخص 

عادل للبيانات المالية المدققة 

وفقًا للمعايير المطبقة، فيجب 

على تقرير المدقق حول 

البيانات المالية الملخصة 

باإلضافة إلى العناصرفي 

يفيد أن  -أن: أ ١٤الفقرة 

تقرير المدقق حول البيانات 

المالية المدققة يحتوي على 

رأي متحفظ وفقرة تأكيد على 

مسألة ما أو فقرة المسألة 

 -1يصف:  -األخرى، وب

المتحفظ حول  أساس الرأي

البيانات المالية المدققة وذلك 

الرأي المتحفظ أو فقرة التأكيد 

على مسألة ما أو فقرة المسألة 

األخرى في تقرير المدقق 

حول البيانات المالية المدققة، 

تأثير ذلك على  -2و

الملخصات البيانات المالية، 

 إن وجدت.

المعيار 

1810 .

17 

رفع  م ر .5ف

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 15أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

حينما يحتوي تقرير المدقق 

على البيانات المالية المدققة 

على رأي عكسي أو اخالء 

مسؤولية عن الرأي، يجب أن 

يكون تقرير المدقق على 

ملخص البيانات المالية، 

باإلضافة إلى العناصر في 

: )أ( ذكر إن تقرير 14الفقرة 

المدقق على البيانات المالية 

المدققة يحتوي على رأي 

اخالء مسؤولية عكسي أو 

عن الرأي، )ب( وصف 

أساس هذا الرأي العكسي أو 

عدم امكانية إبداء الرأي، 

و)ج( ذكر أنه، نتيجة للرأي 

العكسي أو عدم امكانية إبداء 

الرأي، ليس من المالئم 

المعيار 

1810 .

18 

رفع  م ر  

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ينطبق ال  
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التعبير عن رأي على ملخص 

 البيانات المالية.

لو كان ملخص البيانات 

المالية غير متسق، في كافة 

النواحي الجوهرية، مع أو لم 

يكن ملخصا عادال للبيانات 

المالية المدققة، وفقا للمعايير 

المطبقة، ولم توافق اإلدارة 

على أن تجري التعديالت 

الالزمة، سوف يعبر المدقق 

عن رأي عكسي عن ملخص 

 البيانات المالية. 

المعيار 

1810 .

19 

رفع  م ر  

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 15أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

حينما يكون توزيع أو 

استخدام تقرير المدقق على 

البيانات المالية المدققة مقيدا، 

أو كان تقرير المدقق على 

البيانات المالية المدققة يحذر 

القراء أن البيانات المالية 

المدققة قد أعدت وفقا إلطار 

هدف خاص، سوف يضم 

المدقق قيدا مشابها أو تحذير 

في تقريره على ملخص 

 البيانات المالية.

المعيار 

1810 .

20 

رفع  م ر .6ف

 التقارير

تقرير   

 التدقيق

   ال ينطبق  

لو كانت البيانات المالية 

المدققة تحتوي على بيانات 

مقارنة، إال أن ملخص 

البيانات المالية ليس كذلك، 

يتعين على المدقق أن يحدد ما 

إذا كان هذا اإللغاء معقول في 

ظل ظروف المهمة الرقابية . 

سوف يحدد المدقق أثر 

الحذف الغير معقول على 

المعيار 

1810 .

21 

رفع  م ر  

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 16أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  
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تقرير المدقق عن ملخص 

 لية.البيانات الما

لو كان ملخص البيانات 

المالية يحتوي على مقارنات 

قد أبلغ عنها مدقق آخر، 

سوف يحتوي تقرير المدقق 

عن ملخص البيانات المالية 

أيضا على األمور التي 

من  1710معيار  يتطلبها

المدقق أن يضمها في تقرير 

المدقق عن البيانات المالية 

 المدققة.

المعيار 

1810 .

22 

رفع  م ر  

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 17أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

سوف يقيم المدقق ما إذا كانت 

أي معلومات مكملة غير 

مدققة قدمت مع ملخص 

البيانات المالية متميزة بشكل 

واضح عن ملخص البيانات 

المالية. لو خلص المدقق إلى 

أن عرض الجهة لمعلومات 

مكملة غير مدققة ليس متمايز 

بشكل واضح عن ملخص 

البيانات المالية، سوف يطلب 

ة أن تغير المدقق من اإلدار

عرض المعلومات المكملة 

غير المدققة. لو رفضت 

اإلدارة أن تفعل ذلك، يتعين 

على المدقق أن يفسر في 

تقريره على ملخص البيانات 

المالية أن تلك المعلومات لم 

 تغط في ذلك التقرير. 

المعيار 

1810 .

23 

رفع  م ر  

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 18أ

تواصل 

رسمي، 

راق أو

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  
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سوف يقرأ المدقق معلومات 

أخرى مشمولة في وثيقة 

تحتوي على ملخص البيانات 

المالية وتقرير المدقق ذي 

العالقة من أجل تحديد عدم 

االتساق ذي األهمية النسبية، 

في حال وجوده، في ملخص 

البيانات المالية. لو حال قراءة 

المعلومات األخرى، حدد 

المدقق تضارب ذي أهمية 

على المدقق أن  نسبية، يتعين

يحدد ما إذا كان ملخص 

البيانات المالية أو المعلومات 

األخرى يجب أن يتم تعديلها. 

لو حال قراءة المعلومات 

األخرى، أصبح المدقق على 

علم بوجود خطأ ذي أهمية 

نسبية وواضح للحقائق، 

سوف يناقش المدقق األمر مع 

 اإلدارة. 

المعيار 

1810 .

24 

رفع  م ر  

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 19أ

تواصل 

رسمي، 

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

لو أصبح المدقق مدركا إلى 

أن الجهة تخطط إلى ذكر أن 

المدقق قد رفع تقرير عن 

ملخص البيانات المالية في 

مستند يحتوي على ملخص 

البيانات المالية، إال أنها ال 

تخطط لضم تقرير المدقق 

المعني، سوف يطلب المدقق 

من اإلدارة أن تضم تقرير 

المدقق في المستند. لو لم تقم 

بذلك، سوف يحدد اإلدارة 

المدقق وينفذ قرارات مالئمة 

أخرى صممت لمنع اإلدارة 

من ربط المدقق بملخص 

البيانات المالية في ذلك 

 المستند بشكل غير مالئم. 

المعيار 

1810 .

25 

رفع  م ر .7ف

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 20أ

تواصل 

 رسمي

   ال ينطبق  
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قد يشارك المدقق في تقرير 

حول البيانات المالية لجهة 

ما، بينما أنه ليس مشارك في 

تقرير حول ملخص البيانات 

المالية. لو في هذه الحالة، 

أصبح المدقق على علم بأن 

الجهة تخطط إلصدار بيان 

في مستند يشير إلى المدقق 

وحقيقة أن ملخص البيانات 

المالية مستقى من البيانات 

ية المدققة من قبل المال

المدقق، سيكون المدقق 

راضيا: )أ( أن تجرى اإلشارة 

إلى المدقق في سياق تقرير 

المدقق عن البيانات المالية 

المدققة، و)ب( أال يعطي 

البيان انطباع أن المدقق قد 

رفع تقريره حيال ملخص 

البيانات المالية. لو )أ( أو 

)ب( لو تستوفي، يتعين على 

من اإلدارة  المدقق أن يطلب

تغيير البيانات ليستوفيها، أو 

عدم اإلشارة إلى المدقق في 

المستند. بدال من ذلك، يمكن 

للجهة أن تشرك المدقق في 

رفع تقرير عن ملخص 

البيانات المالية وأن يضم 

تقرير المدقق في المستند. لو 

لم تغير اإلدارة البيان أو تزيل 

اإلشارة إلى المدقق أو تضم 

قق إلى ملخص تقرير المد

البيانات المالية في المستند 

الذي يحتوي على ملخص 

البيانات المالية، سوف يعلم 

المدقق اإلدارة باعتراضه 

على اإلشارة إلى المدقق، 

ويقوم المدقق بتحديد وتنفيذ 

إجراءات أخرى مالئمة 

صممت لمنع اإلدارة من 

اإلشارة بشكل غير مالئم إلى 

 المدقق. 

المعيار 

1810 .

26 

رفع  م ر .7ف

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 20أ

أوراق 

العمل، 

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  
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سوف يقبل المدقق المهمة 

الرقابية لرفع تقرير عن 

ملخص البيانات المالية وفقا 

للمعيار فقط حينما يكون 

المدقق قد اشترك في إجراء 

تدقيق وفقا للمعايير على 

بيانات مالية والتي منها 

استخلص ملخص البيانات 

 المالية. 

المعيار 

1810 .5 

الشروع  م ر-م م  

عند ما قبل 

المهمة 

 بية الرقا

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 1أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

مستند 

 التخطيط

   ال ينطبق  

لرفع تقرير  قبل قبول مهمةا

حول ملخص بيانات مالية، 

يتعين على المدقق: )أ( تحديد 

ما إذا كانت المعايير الطبقة 

مقبولة، )أ( الحصول على 

موافقة اإلدارة أنها تقر وتتفهم 

( عن إعداد 1مسؤوليتها: )

ملخص البيانات المالية وفقا 

( اتاحة 2للمعايير الطبقة، )

البيانات المالية المدققة 

ين المقصودين للمستخدم

لملخص البيانات المالية دون 

صعوبة ال لزم لها )أو لو 

نصت القوانين أو اللوائح أنه 

يجب أن تكون البيانات المالية 

المدققة متاحة للمستخدمين 

المقصودين لملخص البيانات 

المالية وتأسيس معايير إعداد 

ملخص البيانات المالية، 

لوصف هذا القانون أو 

ص البيانات الالئحة في ملخ

( أن يرفق تقرير 3المالية( و)

المدقق عن ملخص البيانات 

المالية مع أي مستند يحتوي 

على ملخص البيانات المالية 

وأنه يشير إلى أن المدقق قد 

أبلغ عنها. )ج( االتفاق مع 

اإلدارة على صيغة الرأي 

الواجب التعبير عنه في 

ملخص البيانات المالية 

 ( .11-9)راجع الفقرات 

المعيار 

1810 .6 

الشروع  م ر-م م  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 2أ

سياسة 

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

مستند 

 التخطيط

   ال ينطبق  
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لو خلص المدقق إلى أن 

المعايير المطبقة غير مقبولة 

لالتفاق مع اإلدارة المبين في 

)ب(، سوف لن يقبل 6الفقرة 

المدقق المهمة الرقابية من 

أجل رفع تقرير عن ملخص 

البيانات المالية، إال لو تطلب 

القانون أن يفعل ذلك. وفقا 

لذلك، لن يشير تقرير المدقق 

لية إلى ملخص البيانات الما

أن المهمة الرقابية تمت وفقا 

للمعيار. سوف يضم المدقق 

إشارة مالئمة لهذه الحقيقة في 

شروط المهمة الرقابية . 

يتعين أيضا على المدقق أن 

يحدد األثر الذي قد يكون لهذا 

األمر على المهمة الرقابية مع 

التدقيق على البيانات المالية 

والتي منها استخلص ملخص 

 المالية. لهذه البيانات

المعيار 

1810 .7 

الشروع  م ر-م م  

عند ما قبل 

المهمة 

 الرقابية 

سياسة   

الجهاز 

األعلى 

للرقابة، 

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

سوف يؤدي المدقق 

اإلجراءات التالية، وأي 

إجراءات أخرى والتي قد 

يعتبرها ضرورية، كأساس 

لرأيه على مخلص البيانات 

المالية: )أ( تقييم ما إذا كان 

ملخص البيانات المالية يفصح 

بشكل مالئم عن طبيعتها 

التلخيصية وتحديد البيانات 

المالية المدققة. )ب( حينما ال 

انات يصحب ملخص البي

المالية البيانات المالية المدقق، 

تقييم ما إذا كانت تصف 

( من وأين تتاح 1بوضوح: )

( 2البيانات المالية، أو )

القوانين أو اللوائح التي تحدد 

أن البيانات المالية المدققة 

يجب أن تكون متاحة 

للمستخدمين المقصودين 

لملخص البيانات المالية 

وتحديد معايير إعداد ملخص 

بيانات المالية. )ج( تقييم ما ال

إذا كان ملخص البيانات 

المالية يفصح بشكل مالئم عن 

المعايير المطبقة. )د( مقارنة 

ملخص البيانات المالية مع 

المعيار 

1810 .8 

الشروع  م ر  

في 

 التخطيط

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 8أ

مستند 

 التخطيط

   ال ينطبق  
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المعلومات ذات العالقة في 

البيانات المالية المدققة من 

أجل تحديد ما إذا كان ملخص 

البيانات المالية يتفق مع أو قد 

بها من يمكن إعادة حسا

المعلومات ذات العالقة في 

البيانات المالية المدققة. )هـ( 

تقييم ما إذا كان ملخص 

البيانات المالية قد أعد وفقا 

للمعايير المطبقة. )و( تقييم، 

في ظل الهدف من ملخص 

البيانات المالية، ما إذا كان 

ملخص البيانات المالية 

يحتوي على معلومات الزمة، 

ى مالئم وأن تكون على مستو

من التجميع، حتى ال تكون 

مضللة في ظل الظروف. 

)ز( تقييم ما إذا كانت البيانات 

المالية المدققة متاحة 

للمستخدمين المقصودين 

لملخص البيانات المالية دون 

صعوبة غير الزمة، إال في 

حال نص القانون أو اللوائح 

على أنها يجب أن تتاح 

وتؤسس معايير إلعداد 

 ت المالية. ملخص البيانا

حينما يخلص المدقق إلى أن 

الرأي الغير معدل على 

ملخص البيانات المالية غير 

مالئم، سيتضمن رأي المدقق، 

إال حينما يتطلب خالف ذلك 

العبارات القانون، بواحد من 

التالية: )أ( أن ملخص 

البيانات المالية متسق، في 

كافة النواحي الجوهرية، مع 

البيانات المالية المدققة، وفقا 

إلى ]المعايير المطبقة[، أو 

)ب( أن ملخص البيانات 

المالية هو ملخص عادل 

للبيانات المالية المدققة، وفقا 

 إلى ]المعايير المطبقة[.

المعيار 

1810 .9 

رفع  ر م  

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 9أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  
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سوف يؤرخ المدقق تقريره 

عن ملخص البيانات المالية 

في وقت ال يكون قبل: )أ( 

تاريخ حصوله على ادلة 

تدقيق كافية ومالئمة والتي 

عليها يستند الرأي، ويشمل 

ذلك أدلة أن ملخص البيانات 

أعدت وأن من المالية قد 

لديهم السلطة المعترف بها قد 

أكدوا أنهم يتحملون 

مسؤوليتها، و)ب( تاريخ 

تقرير المدقق حول البيانات 

 المالية المدققة.

المعيار 

1810.16 

رفع  م ر  

 التقارير

 1810المعيار 

مرجع: الفقرة 

 14أ

تقرير 

 التدقيق

   ال ينطبق  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

أداة التقييم آيكات للمستوى الثالث والرابع من المعايير الدولية 
 لألجهزة العليا للرقابة

 مرحلة التخطيط –رقابة األداء 



 
 

 1 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 التفويض واإلستراتيجية والرؤية

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 1-3-3، الملحق، 3100

األعلى للرقابة رؤية واضحة للغرض يضع الجهاز 

من الرقابة على األداء والنتائج المنشودة المرغوب 

 تحقيقها.

  

المعيار الدولي لإلنتوساي 

، 2-3-3، الملحق، 3100

3-3 

يسعى الجهاز إلى الحصول على تفويض قانوني مالئم 

 يشمل المعايير التالية: 

أ( التفويض بإجراء رقابة أداء على اقتصادية البرامج 

 والجهات الحكومية وكفائتها وفعاليتها. 

 ب( حرية وضع نتائج الرقابة في متناول العامة.

ت( الوصول إلى كافة المعلومات الالزمة إلجراء 

 الرقابة.

 ث( حرية اختيار الموظفين.

  

 

المعيار الدولي لإلنتوساي 

 .3, الفقرة 12 /300

المعيار الدولي لإلنتوساي 

3000/ 1-2 

العليا للرقابة أن  لألجهزة األداء يمكنعند إجراء رقابة 

ما تراقبه ومتى تراقبه وكيف  لتفويضها تقرر وفقًا

 .نتائجهامن نشر  وينبغي أال تمنعتراقبه، 

  

 

 1Qالمبادئ العامة

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

يجب على المراقب أن يحدد عناصر كل مهمة  15 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 رقابة بوضوح.

  

يجب أن يبين المراقب مستوى التأكيد الذي تقدمه  22 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 رقابة األداء بصورة واضحة.

  

للمراقب التوضيح بشكل ُمحدد كيفية التوصل  ينبغي 23 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 إلى االستنتاجات من خالل النتائج.

  

محددًا بوضوح  يجب على المراقب أن يضع هدفًا 25 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 للرقابة يتعلق بمبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية.

  



 
 

 2 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المراقب اختيار نهج يستند إلى النتيجة أو يجب على  26 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

المشكلة أو النظام أو مزيج منها؛ وذلك لتسهيل 

 سالمة تصميم الرقابة.

  

يجب على المراقب وضع المعايير المناسبة التي  27 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

تتوافق مع أسئلة الرقابة وتتعلق بمبادئ االقتصاد 

 والكفاءة والفعالية.

  

, 27 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 . 3 الفقرة

ويجب أن يناقش المراقب المعايير مع الهيئة 

 الخاضعة للرقابة.

  

, 28 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 1الفقرة 

يجب على المراقب أن يدير مخاطر الرقابة بصورة 

 فعَّالة.

  

الملحق  /3000المعيار الدولي لإلنتوساي 

 3-7، 1رقم 

يجب على الجهاز األعلى للرقابة أن يتابع نتائج 

، وذلك ةالبحوث الجديدة ويكتسب معارف جديد

بالمقاربات لمواكبة التطورات والبقاء على دراية 

 التجديدية لرقابة األداء.

  

 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

 3-3الملحق، 

يجب على الجهاز األعلى للرقابة التعامل بحرص 

 توقعات السلطة التشريعية حول رقابة األداء.مع 

  

 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

 3-3الملحق، 

يجب أن يتأكد الجهاز األعلى للرقابة من إدراك 

السلطات الحكومية لإلجراءات المتعلقة برقابة 

 األداء وفهم المتطلبات الرئيسية لتلك الرقابة.

  

 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

 3-3الملحق، 

 يجب على الجهاز األعلى للرقابة أن:

 يحدد الجهات المعنية( 1

  

( وضع إجراءات للتواصل مع وسائل اإلعالم 2

والجهة الخاضعة للرقابة وغيرها من الجهات 

 المعنية الرئيسية.

  

( إقامة عالقات اتصال معهم تكون فعالة وذات 3

 اتجاهين.

  



 
 

 3 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

يجب أن يتأكد الجهاز األعلى للرقابة من امتالك  2-2 /3000لإلنتوساي المعايير الدولية 

ألداء المهام  المهنية الكافيةجميع المراقبين الكفاءة 

 المنوطة بهم.

  

 3-2 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 
  

ينبغي أن تعمل رقابة األداء التي تُجرى وفقًا 

جودة لمعايير الرقابة المطبقة على التحقق من 

 المعلومات المقدمة.

  

 3.2 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 
 38 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

 ب38أ،

قبل االستعانة بالخبراء، يجب أن يتأكد الجهاز 

 األعلى للرقابة من:
الكفاءة الالزمة لتحقيق أغراض أ( امتالك الخبراء 

 .الرقابة
 أو البرنامج.ب( استقاللية الخبراء عن النشاط 

 ت( إبالغ الخبراء بالشروط واألخالقيات المطلوبة.

  

، 2-2 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

3-3-3 

يجب على األجهزة العليا للرقابة التأكد من أن رقابة 

 األداء هي جهد جماعي مع اختيار قائد للفريق.

  

 30 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 19 /3100لإلنتوساي المعايير الدولية 

يجب أن يتأكد الجهاز األعلى للرقابة من أن فريق 

الرقابة بأكمله يتمتع بالكفاءة المهنية الالزمة لتنفيذ 

 عملية الرقابة.

  

يجب أن يمتلك المراقبون معرفة سليمة بكل ما  30 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 يرتبط بالحكومة من مؤسسات وبرامج ومهام.

  

 تنفيذيجب أن يتأكد الجهاز األعلى للرقابة من  19 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

 عملية الرقابة مع بذل العناية الواجبة.

  

  يجب على المراقبين توفير الوثائق التي تؤكد صحة  34 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 الحقائق.

  

على المراقبين توفير الوثائق التي تؤكد أن يجب  34 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

التقرير يقدم دراسة متوازنة وعادلة وكاملة لسؤال 

 الرقابة أو موضوعها.

  



 
 

 4 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

    33 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

    33 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

    33 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

    31 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 

اختيار المواضيع -التخطيط   

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

المعايير الدولية لإلنتوساي 

300/ 36 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 3-2 

يجب على المراقب اختيار مواضيع الرقابة من خالل عملية 

الخاصة بالجهاز األعلى للرقابة وذلك عن  االستراتيجيالتخطيط 

طريق تحليل الموضوعات المحتملة وإجراء األبحاث لتحديد 

 المخاطر والمشكالت.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 10 

يجب على المراقب أخذ آراء المواطنين المتعلقة بأداء الجهة 

 الخاضعة للرقابة في االعتبار حينما يكون ذلك مناسبا".

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

، الجزء 1، الفقرة 36 /300

 الثاني.

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 11 

يجب أن يختار الجهاز األعلى للرقابة الموضوعات التي تؤدي 

إلى تعظيم األثر المتوقع لعملية الرقابة مع مراعاة القدرات 

 الرقابية.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 11 

بعيدًا عن عمليات الرقابة التي تَُنفَذ بموجب تفويض قانوني بناء 

على طلب من البرلمان أو أي جهة أخرى ذات سلطة، يجب على 

الجهاز األعلى للرقابة اختيار موضوعات رقابة األداء على 

أساس عملية التقييم للمشكالت و/ أو المخاطر، بالتركيز على 

 خالل تطبيق السياسات العامة.النتائج المكتسبة من 

  

 

 تصميم عملية الرقابة

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع



 
 

 5 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعايير الدولية لإلنتوساي 

300/ 37 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 2-2 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 3-3 

عملية  ينبغي للمراقب تصميم عملية الرقابة بطريقة تضمن إجراء

رقابية عالية الجودة باقتصاد وكفاءة وفاعلية وفي الوقت المناسب 

 ووفقًا لمبادئ اإلدارة الجيدة للمشاريع.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 16 

ينبغي للمراقب إجراء األبحاث بهدف بناء المعرفة واختبار 

 مختلف تصاميم الرقابة والتحقق من توفر المعلومات الالزمة.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

300/ 30 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 2-5، 1الملحق  /3000

المعايير الدولية لإلنتوساي  

 8-3، 3الملحق  /3000

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 3-3-2 

ينبغي على المراقب أن يمتلك فهًما كامالً للتدابير الحكومية التي 

باإلضافة إلى األسباب الخفية ذات الصلة تمثل موضوع الرقابة 

 واآلثار المحتملة.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 3-3 

 

ينبغي للمراقب قبل البدء في الدراسة األساسية، تحديد أهداف عملية 

الرقابة ونطاقها والمنهجية المستخدمة لتحقيق هذه األهداف. وغالبًا 

يث تساعد هذه الدراسة المسبقة ما يتم ذلك في شكل دراسة مسبقة. ح

 على:

 تحديد ما إذا كانت الظروف مناسبة إلجراء دراسة أساسية (أ

توفير المعرفة األساسية والمعلومات الالزمة لفهم الجهة أو  (ب

 البرنامج أو الوظيفة

 .ويتم تنفيذ الدراسة المسبقة في فترة زمنية قصيرة نسبيا"

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 3-3 

ينبغي على المراقب أن ينظر في أهداف عملية الرقابة ونطاقها، 

 حيث أنهما مترابطان معًا.

  



 
 

 6 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 14 

 ينبغي للمراقب تعريف نطاق لعملية الرقابة يحدد بوضوح مدى

 الرقابة المراد إجراؤها وتوقيتها وطبيعتها.

 

 

 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

300/ 34 ,37 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 12 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 3-3 

 

 وينبغي للمراقب إدراج العناصر التالية في وثائق التخطيط:

عة المعرفة والمعلومات األساسية لفهم طبيعة الجهات الخاض (أ

للرقابة، للسماح بتقييم المشاكل والمخاطر والمصادر 

يتم سقابلية الرقابة وأهمية المجال الذي المحتملة لألدلة و

 تدقيقه.

يرها أهداف الرقابة ونطاقها وأسئلتها أو افتراضاتها ومعاي  (ب

ية عملية والفترة الزمنية التي ستنفذ فيها عملية الرقابة ومنهج

 رقابة.الرقابة   بما في ذلك طرق جمع األدلة وتحليل عملية ال

 ومهارات )بما في األنشطة الضرورية وما يلزم من موظفين (ج

ة ذلك استقاللية فريق الرقابة( والموارد البشرية والخبر

 الخارجية المحتملة.

مشروع التكاليف المقدرة للرقابة واألطر الزمنية األساسية لل (د

 والمراحل األساسية ونقاط التحكم الرئيسية في الرقابة

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 2، 1الملحق  /3000

 

تقسيمها 1يجب على المراقب بعد صياغة األسئلة العامة للرقابة 

 تجيب عنها الدراسة 2إلى أسئلة فرعية محددة وقابلة لالختبار

 

 

 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 14 

 

 عند قدرة كل من القوانين واللوائح وشروط االلتزام األخرى

لى بشكل ملحوظ عالخاصة بالجهة الخاضعة للرقابة على التأثير 

قابة أسئلة الرقابة، ينبغي حينها على المراقب تصميم عملية الر

 لتعالج هذه المشاكل للوصول إلى إجابة على أسئلة الرقابة

 

 

 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4, الفقرة 27 /300

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 13 

على المراقب استخدام معايير مالئمة ومفهومة لدى يجب 

المستخدمين وكاملة وموثوقة ومعقولة وموضوعية ويمكن 

 تحقيقها في سياق موضوع الرقابة وأهدافها.

 

 

 

                                                
 كأهداف عامة.األمر تشير بعض األجهزة العليا للرقابة لهذا  1
 .كأهداف فرعيةاألمر تشير بعض األجهزة العليا للرقابة لهذا  2



 
 

 7 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 2-3-3 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 34, 4, الفقرة 27 /300

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 13 

فيما يتعلق بالمصادر  ينبغي أن يتمتع المراقب بالشفافية

 المستخدمة لتحديد المعايير.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 2،/ الملحق 3000

 

عندما ال توافق الجهة الخاضعة للرقابة على معايير الرقابة، يجب 

مقارعة الحقائق والحجج التي تقدمها الجهة الخاضعة للرقابة 

 بحقائق وحجج أخرى مناسبة. 

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

300/ 37 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 17 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 5، 3الملحق  /3000

الطرق التي تسمح بجمع  أفضلينبغي على المراقب اختيار 

 بيانات الرقابة بكفاءة وفاعلية.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 1-5، 1الملحق  /3000

المراقب تحديد طبيعة الملفات ومواقعها ومدى توفرها يجب على 

عند انطالق العملية الرقابية، حتى يمكن فحصها بطريقة تضمن 

 فعالية التكلفة.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

300/ 37 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 3-4، 1الملحق  /3000

عملية المعاينة ينبغي للمراقب إصدار حكم مهني بشأن ما إذا كانت 

مناسبة للحصول على أدلة الرقابة الالزمة أم ال. وإذا أجريت عملية 

 أخذ العينات، يجب مراعاة العوامل التالية:

 تحديد المجموعة بدقة. (أ

التحديد بشكل واضح للهدف الرقابي المميز الذي ُصمم اختبار  (ب

 العينة لتحقيقه.

 تحديد حجم العينة. (ج

 اة تمثل المجموعة تمثيالً كافيًا.التأكد من أن العينة المنتق (د

 تقييم النتائج وتوثيقها. (ه

 

 

 



 
 

 8 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 16 

المعايير الدولية  

  3-5 /3000لإلنتوساي

المعايير الدولية لإلنتوساي  

 2-1، 3الملحق  /3000

ينبغي للمراقب اإلشارة في إجراءات الرقابة إلى طبيعة األدلة 

جمعها للوصول إلى األهداف المنصوص ومصدرها ووسائل 

 عليها واإلجابة عن األسئلة.

 

 

 

 

 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 18 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 1-4 

المعايير الدولية لإلنتوساي  

 4الملحق  /3000

   

 /300المعيار الدولي لإلنتوساي 

 الفقرة السادسة. 37

   

 /300لإلنتوساي المعيار الدولي 

 , الفقرة السادسة.37

 

 

  

 /300المعيار الدولي لإلنتوساي 

 6, الفقرة 37

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 7-3، 1الملحق  /3000

   

 



 

 

  

أداة التقييم آيكات للمستوى الثالث والرابع من المعايير 
 الدولية لألجهزة العليا للرقابة

 مرحلة التقرير –رقابة األداء 



 
 

 1 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 إعداد التقارير

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

  /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

34 

 3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

/4-5 ،5-3 

قبل نشر تقرير رقابة -يوفر الجهاز األعلى للرقابة 

للجهة الخاضعة للرقابة لفحص محتوى  الفرصة-األداء

واستنتاجاتها التقرير والتعليق على نتائج الرقابة 

 ، وذلك ما لم يحظر القانون أو األنظمة ذلك.وتوصياتها

  

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي

4-5 

معلومات جديدة من الجهة الخاضعة عند الحصول على 

للرقابة، يتعين على المراقب تقييم تلك المعلومات 

وتعديل مشروع التقرير، بشرط احترام المعايير العادية 

 ذات العالقة باألدلة.

  

  /3000المعايير الدولية لإلنتوساي

5-3 

ينبغي للمراقب التأكد من أن المعلومات المقدمة في 

وضوع الرقابة أو أسئلتها أو التقرير ذات صلة بم

 المشكلة التي تمت دراستها.

  

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

، المعايير الدولية لإلنتوساي 39

3100/  30 

/  3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

5-2 

يجب على المراقب وضع نتائج الرقابة في منظورها 

وأسئلتها الصحيح والتأكد من التوافق بين أهداف الرقابة 

 ونتائجها واستنتاجاتها

  

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

5-3 

 معلومات دقيقةينبغي للمراقب أن يقدم في التقرير 

 ومحيّنة ويمكن اإلطالع عليها.

  



 
 

 2 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

، المعايير الدولية لإلنتوساي 39

3100/  31 

  /  3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

5-2 ,5-3 

 ينبغي على المراقبين تقديم تقارير للرقابة تتصف بأنها: 

 أ( شاملة

 ينبغي على المراقبين تقديم تقارير للرقابة تتصف بأنها:

 ب( مقنعة 

 ينبغي على المراقبين تقديم تقارير للرقابة تتصف بأنها:

 ت( مالئمة 

 ينبغي على المراقبين تقديم تقارير للرقابة تتصف بأنها:

 ث( سهلة القراءة

 ينبغي على المراقبين تقديم تقارير للرقابة تتصف بأنها: 

 هـ( متزنة 

  

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

، المعايير الدولية لإلنتوساي 39

3100/ 31 

 / 3000المعايير الدولية لإلنتوساي  

 5-2 ,5-3 

ينبغي أن تكون تقارير الرقابة التي يقدمها المراقب 

وموجزة ودقيقة بقدر ما يسمح به موضوع واضحة 

الرقابة، وتكون لغتها واضحة وغير إيحائية وهادفة 

 وتساهم في تحقيق معرفة أفضل.

 

 

 

 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

33 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 5-2 

ينبغي للمراقب اإلشارة إلى كافة حاالت عدم االلتزام 

ستخدام التي يتم رصدها أثناء عملية المهمة وإساءة اال

 .الرقابة

  

 /3100المعيار الدولي لإلنتوساي 

 5 /3الملحق  /3000و 22

ينبغي أن يشير المراقب في تقرير الرقابة إلى معلومات 

حول مصدر البيانات ونوعيتها والسيما عندما تحتوي 

 على تقديرات

  

 /3100 المعيار الدولي لإلنتوساي

، المعيار الدولي لإلنتوساي 31

3000/  2.5 

ينبغي للمراقب أن يميز في التقرير بوضوح بين الحقائق 

 ونتائج الرقابة واالستنتاجات. 

  



 
 

 3 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

39 

  /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

28 ,30 

 3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

/5-2 

المراقب أن يُدرج معه في تقرير الرقابة يجب على 

 معلومات عن:

o أهداف الرقابة 

o أسئلة الرقابة وإجابات على هذه األسئلة 

o موضوع الرقابة 

o المعايير 

o المنهجية 

o مصادر البيانات 

o القيود على البيانات المستخدمة 

o نتائج الرقابة واستنتاجاتها وتوصياتها 

  

  /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

30 

يجب على المراقب التأكد من أن النتائج تُجيب بوضوح 

على أسئلة الرقابة، أو تشرح السبب وراء عدم إمكانية 

 اإلجابة عليها. 

  

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

39 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي  

4-3 

ينبغي على المراقب أن يوضح في التقرير كيف تؤدي 

النتائج إلى إعاقة األداء ولَماذا؟ من المشاكل الواردة في 

أجل تشجيع الجهة الخاضعة للرقابة أو مستخدمي 

 التقرير على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

  

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

المعايير الدولية لإلنتوساي  40

3100/  32 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

5-2 

يجب على المراقب أن يسعى إلى تقديم توصيات بناءة 

من شأنها أن تسهم إسهاًما كبيراً في معالجة مواطن 

الضعف أو المشكالت المحددة بالرقابة؛ إذا كان ذلك 

 مالئًما وسمح به تفويض الجهاز األعلى للرقابة.

 

 

 

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

40 

يجب أن يصوغ المراقب التوصيات بطريقة تبتعد عن 

البديهية أو أن تكون ببساطة تعكس استنتاجات الرقابة، 

 كما يجب أال تتعدى على مسئوليات اإلدارة.

  

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

25 

ويجب أن يقدم المراقب توصيات تكون واضحةً بشأن ما 

تم معالجته، والجهة المسئولة عن اتخاذ أية مبادرة 

 ستُسهم في تحسين األداء.

  



 
 

 4 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

40 

 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

32   

  /3000الدولية لإلنتوسايالمعايير 

4-5 

 

 المتابعة

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

 42 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 

يجب على المراقب أن يتابع نتائج الرقابة السابقة 

 اللزوم. وتوصياتها عند

 

 

 

 42 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

-2 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

4-4 ،37 

 5-5 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

يجب على الجهاز األعلى للرقابة إعداد التقارير عن 

المتابعة بصورة مناسبة لتوفير مالحظات للهيئة 

التشريعية إلى جانب االستنتاجات واآلثار المترتبة 

 على جميع اإلجراءات التصحيحية المعنية؛ إن أمكن.

  

 42 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 5-5 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

-2 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

4-4 ,37 

يجب أال يقتصر المراقب في المتابعة على تنفيذ 

التوصيات وإنما يركز على ما إذا كانت الهيئة 

الخاضعة للرقابة قد عالجت المشكالت بشكٍل كاٍف 

 وصححت الوضع األساسي بعد فترة زمنية معقولة. 

 

 

 

 /3100ساي المعايير الدولية لإلنتو

 2-4-4 ،36 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 5-5 

يجب على الجهاز األعلى للرقابة ترتيب أولويات 

الشاملة لعملية  االستراتيجيةمهام المتابعة كجزء من 

 الرقابة.

  

-2 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

4-4 ،36 

يجب على الجهاز األعلى للرقابة أن يُعطي الوقت 

الكافي للجهة الخاضعة للرقابة التخاذ اإلجراءات 

 المناسبة.

 

 

 

 

 

 



 
 

 5 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 

 مراقبة وضمان الجودة

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

 32 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4الملحق 

يقوم الجهاز األعلى للرقابة بدعم أنشطة ضمان الجودة 

 والرقابة عليها، والتي تتصف بأنها:

 مالئمة (أ

 مرنة (ب

 غير معقدة (ج

  

 32 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 3-3-3 ، 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4الملحق 

 

يجب أن يطبق المراقب إجراءات رقابة الجودة مع 

 ضمان استيفاء الشروط المعمول بها.

ينبغي على المراقبين تقديم تقارير للرقابة تتصف 

 بأنها:

 أ( مناسبة

 ب( متوازنة وعادلة

 ت( تضيف قيمة

 ث( تُجيب على أسئلة الرقابة

 ج( تحتوي على وجهات نظر مالئمة

  

 32 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي

 4الملحق 

للرقابة تقديم الدعم لفرق يجب على الجهاز األعلى 

 الرقابة كجزء من إدارة الجودة.

  

إذا حدث اختالف في الرأي بين المشرفين وفريق  32 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

الرقابة، يجب على الجهاز األعلى للرقابة اتخاذ 

نظر فريق  الخطوات المناسبة لضمان مراعاة وجهة

الرقابة بالقدر الكافي وثبات سياسة الجهاز األعلى 

 للرقابة.

  

ينبغي على الجهاز األعلى للرقابة أن يحدد بوضوح  32 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

 مضمون التقرير ذي الجودة العالية.

  



 
 

 6 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي

 4الملحق 

ابة وضع أنظمة ينبغي على الجهاز األعلى للرق

بصورة الجودة تعمل  إجراءات ضمانلضمان أن كافة 

في الجودة وتمنع تكرار نقاط  وتؤمن تحسينات مرضية

انه ينبغي على الجهاز األعلى للرقابة  الضعف. )أي

وضع أنظمة للتأكد من أن األنشطة المتكاملة لضمان 

الجودة والرقابة عليها تؤمن تحسينات في الجودة 

 نقاط الضعف.( وتمنع تكرار

  

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي

 4الملحق 

ينبغي على الجهاز األعلى للرقابة شرح السياسات 

واإلجراءات العامة المتعلقة بضمان الجودة لموظفيه 

بطريقة سلسة، توفر لهم الفهم الصحيح لهذه السياسات 

 واإلجراءات. 

  

-2 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

; المعايير الدولية لإلنتوساي 38، 5

 4ملحق  /3000

يقوم الجهاز األعلى للرقابة بإنشاء نظام لرقابة الجودة 

 يتضمن: عمليات لإلشراف على الجودة

  

-2 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

; المعايير الدولية لإلنتوساي 38، 5

 4ملحق  /3000

يقوم الجهاز األعلى للرقابة بإنشاء نظام لرقابة الجودة 

 يتضمن:مراجعات خارجية ومراجعة النظراء

  

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي

 4الملحق 

ينبغي على الجهاز األعلى للرقابة اتخاذ إجراءات 

ضمان الجودة والتي تتضمن تقييم جودة العمل المنجز 

 استجابة لألهداف المرسومة.

  

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4الملحق 

ينبغي على الجهاز األعلى للرقابة اتخاذ إجراءات 

والتي تتضمن تقييم الجهة  جودة العمل الرقابيلضمان 

 .والتوصياتالخاضعة للرقابة للنتائج واالستنتاجات 

 

 

 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4الملحق 

للرقابة اتخاذ إجراءات ينبغي على الجهاز األعلى 

ضمان الجودة والتي تتضمن توزيع المسئوليات الفنية 

 واإلدارية.

  



 
 

 7 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4الملحق 

ينبغي على المراقب إطالع إدارة الجهاز األعلى 

للرقابة على نتائج برنامج مراجعة ضمان الجودة 

 بشكٍل سنوي على أقل تقدير. 

  

 /3000ولية لإلنتوساي المعايير الد

 4الملحق 

ينبغي على المراقب إطالع إدارة الجهاز األعلى 

للرقابة على سير عملية الرقابة مع تقديم توصيات 

 التخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة.

  

  /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

3-3-3 , 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4الملحق رقم 

المراقب متابعة الميزانية والجدول الزمني يجب على 

 لعملية الرقابة.

  

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4الملحق 

يجب على المراقب عند إجراء مراجعات ضمان 

التحقق مما إذا تم مراعاة بعض العوامل مثل  الجودة،

 الجودة والموارد والوقت عند التخطيط لعملية الرقابة.

  

 



 

 

  

أداة التقييم آيكات للمستوى الثالث والرابع من المعايير 
 الدولية لألجهزة العليا للرقابة

 مرحلة التنفيذ –رقابة األداء 



 
 

 1 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 التفويض واإلستراتيجية والرؤية

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

  اإلبالغ عن نتائج الرقابة وتقاريرها

لإلنتوساي المعايير الدولية 

3000/ 4-4 

يسعى المراقبون إلقامة تعاون وتفاعل مفتوحين، وإلى 

خلق مناخ من الثقة المتبادلة مع الجهة الخاضعة 

 للرقابة عند أول فرصة ممكنة.

  

المعيار الدولي لإلنتوساي 

، المعيار الدولي 29 /300

 25 /3100لإلنتوساي 

المعيار الدولي لإلنتوساي 

 4، ملحق رقم 2-2/  3000

يجب أن يحافظ المراقبون على عالقات مهنية جيدة مع 

الجهة الخاضعة للرقابة والخبراء وكافة الجهات 

وتعزيز التدفق الحر والصريح  المعنية األخرى

، )متطلبات( السرية شروطللمعلومات قدر ما تسمح به 

وإجراء النقاشات في جو من االحترام المتبادل وفهم 

 جهات المعنية ومسؤولياتها.ال أدوار كافة

 

 

 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 22 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 4-2 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 4-4 

وجهات النظر  المراقبون مختلفيجب أن يتقبل 

والحجج البديلة، وأن يسعوا للحصول على البيانات من 

 مختلف المصادر والجهات المعنية.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 4-4 

عند حصول النزاعات مع الجهة الخاضعة للرقابة، 

يتعين على المراقبين بذل الجهد للتعبير عن اآلراء 

الصورة النهائية ( لتكون )المتناقضةالمتضاربة 

 صحيحة ومنصفة قدر اإلمكان.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 26 

يجب أال يقدم المراقبون ألطراف أخرى سواء عن 

طريق الكتابة أو شفوًيا أية معلومات يحصلون عليها 

أثناء قيامهم بالرقابة، إال إذا كان ذلك أمر ضروري 

ت الجهاز األعلى قانونًا أو بشكٍل آخر لتأدية مسؤوليا

 للرقابة المعني.

  



 
 

 2 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 25 

يجب أن يقوم المراقبون بإبالغ نتائج الرقابة المهمة 

أثناء عملية الرقابة للمسؤولين عن الحوكمة وفي 

 الوقت المناسب.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 26 

المعنية عن أية ينبغي على المراقبين إبالغ السلطات 

مخالفات مالية أثناء قيامهم بالرقابة، حين يكون هذا 

 مناسبًا.

  

المعايير الدولية 

 3-5  /3000لإلنتوساي

يجب أال يجبر الجهاز األعلى للرقابة على حجز 

-القانونيةفي حدود سلطته -النتائج، وأن يكون له 

في اتخاذ القرار بشأن ما يريد نشره وكيفية  الحرية

 م بذلك.القيا

 

 

 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

300/ 41 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

، المعايير الدولية 35 /3100

 4-5 /3000 لإلنتوساي

يجب على الجهاز األعلى للرقابة أن يقوم بنشر تقاريره 

 لتفويضه.على أوسع نطاق وفقًا 

  

 

  توثيق أوراق العمل

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

34 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 23 ,24 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 4-2 

المعيار الدولي لإلنتوساي 

 4و  9-3 /3الملحق  /3000

يجب على المراقب توثيق العمل الرقابي وفقًا 

للظروف التي أُجريت فيه. ينبغي أن تحتوي أوراق 

 العمل على:

 الرقابةأ( تفاصيل تخطيط عملية 

 ب( نتائج العمل الميداني

ت( أدلة الرقابة لدعم جميع نتائج الرقابة واستنتاجاتها 

 وتوصياتها.

 

  

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

34 

يجب على المراقبين التحقق من المالحظات الواردة 

وتسجيلها ضمن أوراق العمل، وبذلك يمكن توثيق أي 

  



 
 

 3 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3100/ 34 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 4-5 

تغيير حدث لمسودة تقرير الرقابة أو توثيق أسباب 

 عدم إجراء تغييرات.

المعايير الدولية لإلنتوساي 

3000/ 4-2 

يجب على المراقبين ترتيب أوراق العمل في ملفات 

 واإلحالة إليها من أجل تسهيل المراجعة اإلشرافية.

 

 

 

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4 /3الملحق  /3000

يجب أن يحتفظ المراقب بسرية أوراق العمل وأن 

 يحفظها في مكان آمن.

  

المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4 /3الملحق  /3000

يجب على المراقب أن يحتفظ بأوراق العمل لفترة 

كافية كي يستوفي احتياجات المتطلبات القانونية 

 لحفظ السجالت.والمهنية 

  

 

  



 
 

 4 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 

 الحلول المقترحة  التحديات المتطلبات المرجع

 جمع األدلة وتحليلها

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

38 

 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

 21و 20

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 3-5و  5-2، 4-3, 4-2

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 2، 3الملحق 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

  1، 3الملحق 

ينبغي على المراقب الحصول على أدلة رقابة ذات صلة 

وموثوقة وصحيحة لتحقيق النتائج وكافية ومناسبة 

والوصول إلى االستنتاجات استجابة ألهداف وأسئلة 

 .الرقابة وإصدار التوصيات

  

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

38 

يجب على المراقب وضع جميع نتائج الرقابة 

واستنتاجاتها في سياقها الصحيح والنظر في جميع 

النظر المختلفة ذات  ووجهاتالحجج المؤيدة والمعارضة 

 العالقة قبل استخالص االستنتاجات. 

  

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

38 

ينبغي على المراقب ممارسة الحكم المهني للوصول إلى 

 االستنتاج.

 

 

 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي

 4الملحق 

يجب على المراقب استخدام صالحيات الوصول إلى 

المعلومات بلباقة وبما يضمن االحترام الالزم 

 للمسؤوليات العملية القائمة.

  

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 4-3، 3الملحق 

الملفات من يجب على المراقب الحصول على قائمة 

أنظمة التسجيل التابعة للجهة الخاضعة للرقابة عند عملية 

 جمع األدلة.

  



 
 

 5 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 1-3، 3الملحق 

ينبغي على المراقب تحليل بيانات السياسات والتشريعات 

 الحاصلة عليهافيها والتغييرات  التي أصدرت والخلفية

  تعديلها.والمسار الذي يفضي إلى ضرورة 

 

 

 

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

4-4 

، 3000)المعيار الدولي لإلنتوساي 

 3, 3-2, 3الملحق 

يجب على المراقب تقييم الحاجة للمعلومات بالتفصيل 

قبل القيام بعملية الرقابة وخاللها؛ وذلك لتجنب االنشغال 

 بالتفاصيل والبيانات الكثيرة.

  

 /3000لإلنتوساي المعايير الدولية 

  5 /1الملحق 

 عند إجراء المقابالت، يجب على المراقب:

أ( إجراء المقابالت مع أشخاص في مناصب مختلفة 

 وذوي وجهات نظر مختلفة.

  

ب( تجميع نتائج المقابالت وتوثيقها بطريقة تُيسر عملية 

 التحليل وتضمن الجودة.

  

 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

 6، 1الملحق 

 عند تحليل المعلومات، يجب على المراقب: 

 أن يبدأ بمراجعة أهداف الرقابة وأسئلتها.   (أ

 

 

 

وضع المعلومات في نصابها الصحيح من خالل  (ب 

مقارنة النتائج بشروط العملية الرقابية أو بما هو 

 منتظر بشكل عام.

 

 

 

 

 /300المعايير الدولية لإلنتوساي 

38 
 /3000لإلنتوسايالمعايير الدولية 

2-3 
 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

19 

يجب على الجهاز األعلى للرقابة التأكد من توجيه العمل 

 المنوط بالمراقبين بحرص واإلشراف عليه ومراجعته.
 

 

 



 
 

 6 2ملحق رقم 

 

 

 دولة الكويت

 ديوان المحاسبة

 /3100المعايير الدولية لإلنتوساي 

; المعايير الدولية 38، 2-5

 4ملحق  /3000لإلنتوساي 
 /3000المعايير الدولية لإلنتوساي 

4-4 

التغييرات لدى الجهة  في تنفيذينبغي أال يشترك المراقب 

 الخاضعة للرقابة.

 

 

 

 



 

 

  

أداة التقييم آيكات للمستوى الثالث والرابع من المعايير الدولية 
 لألجهزة العليا للرقابة

 مرحلة التخطيط –رقابة االلتزام 
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 400/28تحديد مرجعيات الرقابة، إيساي ينبغي على المدققين المتطلب الرئيسي: 

 :المتطلب الفرعي

 الحلول المقترحة التحديات المرجع المتطلبات الرقم

ينبغي على المدققين تحديد التشريعات أو القرارات  .1

الصادرة عن السلطة التشريعية أو أي وثائق تشريعية 

أخرى، وكذلك اللوائح والمذكرات التي تصدرها هيئات 

القطاع العام والتي من المفروض أن تلتزم  بها الجهة 

 الخاضعة للرقابة

 إيساي

4100/26 

 
 

  400/51إيساي ، المتطلب الرئيسي: ينبغي على المدققين تحديد موضوع الرقابة

 المتطلبات الفرعية:

 يكون موضوع الرقابة: .2

 قابال للتحديد• 

 يُمكن تقييمه على أساس معايير رقابية مناسبة• 

 ذي طبيعة تجعل من الممكن جمع أدلة كافية ذات صلة• 

 بمعلوماته لدعم االستنتاج

إيساي 

4100/37 

 
 

 400/35 إيساي، لرقابةن تحديد األطراف الثالثة لالمتطلب الرئيسي: يتعين على المدققي

 المتطلبات الفرعية:

إيساي  مسؤوليات المدققين محددة  .3

4100/34 

   

إيساي  الخاضعة للرقابة محددالوضع القانوني للجهة  .4

4100/34 

 
 

مسؤوليات الطرف المسؤول/ الجهة الخاضعة للرقابة  .5

 محددة

إيساي 

4100/34 

   

إيساي  المستخدمون المستهدفون لتقارير الرقابة محددون .6

4100/35 

   

 400/41إيساي ، تحديد مستوى تأكيد للمهمة الرقابيةيتعين على المدققين المتطلب الرئيسي: 
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 المتطلبات الفرعية:

إيساي   يتم تحديد مستوى التأكيد إما كتأكيد معقول أو محدود .7

400/41 

   

 

 المبادئ العامة للرقابة: ينبغي مراعاة هذه المبادئ قبل الشروع في الرقابة وخالل مراحلها المختلفة

 400/43إيساي  الرقابة،عملية  طوال بشك مهني وممارسة التقدير المهنيالمتطلب الرئيسي: يجب على المدققين التخطيط للرقابة وإجرائها 

 المتطلبات الفرعية:

ينبغي على المدقق ممارسة التقدير المهني في جميع  .8

والمعرفة مراحل عملية الرقابة بالرجوع إلى التدريب 

 والخبرة المكتسبة في مجال معايير الرقابة

إيساي 

400/43 

 

 
يمارس المدقق الشك المهني بأن ينظر بعين المتسائل   .9

إلى مدى  كفاية ومالءمة أدلة اإلثبات التي تم الحصول 

 عليها خالل عملية الرقابة

إيساي 

400/43  

 

 

ينبغي أن يكون المدقق قادرا على تحليل هيكل  .10

ومضمون المرجعيات العامة كأساس لتحديد المعايير 

المناسبة أو الثغرات في التشريع وذلك بالنسبة لمواضيع 

 الرقابة المعروفة وغير المعروفة

إيساي 

400/43  

 

 
 400/44إيساي ، المتطلب الرئيسي: يتحمل المدققون مسؤولية جودة العملية الرقابية ككل

 المتطلب الفرعي:

يتم تنفيذ إجراءات رقابة الجودة طوال عملية الرقابة  .11

لضمان التزامها بالمعايير الدولية لرقابة االلتزام 

ومالءمة تقرير الرقابة واالستنتاج والرأي في ظروف 

 عملية الرقابة

إيساي 

400/44   

 

 

  

 400/45إيساي ، الضروريةالمهارات  الحصول علىلمدققين أن يتاح ليجب المتطلب الرئيسي: 

 المتطلبات الفرعية:
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إلجراء رقابة االلتزام، يجب أن يمتلك األفراد في فريق  .12

الرقابة مجتمعين المعارف والمهارات والخبرة الالزمة 

 إلتمام الرقابة بنجاح

إيساي 

400/45 

 

 

  

في حال استخدام خبراء خارجيين، ينبغي على المدققين  .13

تقييم مدى امتالك الخبراء ما يلزم من الكفاءة والقدرات 

والموضوعية وتحديد ما إذا كان عملهم مناسبا لتحقيق 

 أهداف رقابة االلتزام

إيساي 

400/45  

   

 400/46مخاطر رقابة االلتزام طوال عملية الرقابة، إيساي  مراعاةالمتطلب الرئيسي: ينبغي على المدققين  -

 المتطلبات الفرعية: -

يأخذ المدقق بعين االعتبار ثالثة مخاطر في عملية  .14

الرقابة، وهي: المخاطر الكامنة ومخاطر الرقابة 

ومخاطر االكتشاف في عالقة بموضوع الرقابة 

 والظرف الخاص

 

إيساي 

4100/81 

 

   

يأخذ المدقق مخاطر الرقابة بعين االعتبار في إطار  .15

 مهمات التصديق ومهمات التقارير المباشرة

 إيساي

400/46  

 

   

  400/47إيساي ، المتطلب الرئيسي: يجب أن يؤخذ في االعتبار األهمية النسبية في رقابة االلتزام طوال المهمة الرقابية

 المتطلبات الفرعية:

يعتمد تحديد األهمية النسبية على التقدير المهني ويعتمد  .16

 على تفسير المدقق الحتياجات المستخدمين

 إيساي

400/47 

 

 

   

غالبًا ما يُنظر إلى األهمية النسبية من ناحية القيمة فقط  .17

ونوعية أخرى، ويمكن أن  إال أن لديها جوانب كمية

تجعل الخصائص الكامنة في عنصر أو مجموعة من 

العناصر األمر ذي أهمية بطبيعته. كما يمكن أن تكون 

 مسألة ما ذات أهمية نسبية نظرا للسياق الذي تقع فيه

 إيساي

400/47 

  



4 
 

يجب مراعاة األهمية النسبية لغايات التخطيط وتقييم  .18

 أدلة اإلثبات التي يتّم الحصول عليها وإعداد التقارير 

 إيساي

400/47 

  

يتواصل الجهاز األعلى للرقابة مع الجهة الخاضعة  .19

للرقابة طوال عملية الرقابة في مختلف مراحلها ويجري 

 مستويات مختلفةهذا التواصل على 

إيساي 

4100/115 

  

ينبغي إبالغ المستوى اإلداري المناسب أو المسؤولين  .20

عن الحوكمة بأية صعوبات هامة تواجه المدققين خالل 

 الرقابة وعن حاالت عدم االلتزام ذات األهمية النسبيًة

 إيساي

400/49  

  

المدقق أن يُطلع الطرف المسؤول عن ينبغي على  .21

 المعايير الرقابية

 إيساي

400/49 

 

 

 

 

 ينبغي احترام المبادئ التالية في تخطيط الرقابة وتصميمها ها: التخطيط لرقابة االلتزام وتصميم

  400/50إيساي ، المتطلب الرئيسي: ينبغي على المدققين تحديد نطاق الرقابة

 المتطلبات الفرعية:

حين ال تضبط صالحيات الجهاز الرقابي موضوع  .22

التقدير المهني  باإلستناد إلىالرقابة ونطاقها يتم ذلك 

 للمدقق

إيساي 

4100/11  

   

نطاق الرقابة هو بيان واضح يتعلق بمدى وحدود  .23

 الرقابيةالرقابة حول التزام موضوع الرقابة بالمعايير 

إيساي 

400/50 

 
 

 400/51إيساي ، المتطلب الرئيسي: ينبغي على المدققين تحديد موضوع الرقابة والمعايير الرقابية المناسبة

 المتطلبات الفرعية:

يكون موضوع الرقابة قابال للتحديد ويُمكن تقييمه وفق  .24

الممكن  معايير رقابية مناسبة وذي طبيعة تجعل من

 جمع أدلة كافية ومناسبة حوله لدعم االستنتاج

إيساي 

4100/37 

  

 المستخدمة benchmarks المقاييس المعايير هي .25

 أن ويجب الرقابة بشكل منطقي وثابت. موضوع لتقييم

 رقابية مهمة معايير لكل يكون

إيساي 

4100/42 
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تتسم المعايير المناسبة بالخصائص التالية:  ينبغي أن .26

ذات داللة وموثوقة وكاملة وموضوعية ومفهومة وقابلة 

 للمقارنة ومقبولة ومتاحة.

إيساي 

4100/44 

  

يخطط وينفذ المدقق عملية الرقابة لتحديد ما إذا كان  .27

 الموضوع متطابق في كافة المسائل ذات األهمية النسبية

 مع المعايير المحددة

إيساي 

4100/69 

  

عند تحديد المعايير، يضع المدقق في اعتباره األهمية  .28

النسبية المتعلقة بمخاطر عدم االلتزام المحتمل لموضوع 

 الرقابة 

إيساي 

4100/50 

  

الئحة عند استخدام أجزاء معينة فقط من قانون أو  .29

كمعيار، ينبغي ذكر هذا النطاق المحدود في تقرير 

 المدقق

إيساي 

4100/51 

   

في حاالت عدم وضوح األحكام التشريعية، يذكر المدقق  .30

بوضوح في تقرير الرقابة األمور التي تحتاجها هذه 

األحكام لتوضيحها حسب اعتقاده،  أو يوضح أن نطاق 

 تضييقة تبعا لذلك مع ذكر األسباب الرقابة تم 

إيساي 

4100/52 

  

في حالة تضارب المعايير الرقابية يحدد المدقق التبعات  .31

 التي قد تنشأ عن هذا التضارب كما يذكر نوايا المشرع

إيساي 

4100/53 

  

المستهدفين ينبغي أن تكون المعايير متاحة للمستخدمين  .32

وغيرهم عند االقتضاء. ويجب إطالع الطرف المسؤول 

 عليها

إيساي 

400/51 

  

  400/52المتطلب الرئيسي: ينبغي على المدققين فهم الجهة الخاضغة للرقابة في ضوء المرجعيات ذات الصلة، إيساي 

 المتطلبات الفرعية:

الخاضعة للرقابة  يتعين على المدققين فهم الجهات .33

 والظروف المحيطة بعمليات الرقابة

إيساي 

4100/58 
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ات ذيعدّ فهم الجهة الخاضعة للرقابة وبيئتها والبرامج  .34

ية الصلة ذي أهمية ألنه سيتم استعماله في تحديد األهم

 النسبية وتقييم المخاطر

إيساي 

4100/58 

   

 400/53على المدققين فهم بيئة الرقابة الداخلية وضوابطها والنظر فيما إذا كان من المرجح أن تضمن االلتزام، إيسايالمتطلب الرئيسي: ينبغي 

 المتطلبات الفرعية:

يحصل المدققون على فهم ضوابط الرقابة الداخلية ذات  .35

الصلة بأهداف الرقابة ويختبرون الضوابط التي 

 اإلعتماد عليها يتوقعون 

إيساي 

4100/66 

 

   

ينبغي على المدقق أن ينظر في مدى انسجام ضوابط  .36

الرقابة الداخلية مع بيئة الرقابة بشكل يضمن االلتزام 

 بالمرجعيات في جميع الجوانب ذات األهمية النسبية

إيساي 

400/53 

   

  400/54المتطلب الرئيسي: ينبغي على المدققين إجراء تقييم المخاطر لتحديد مخاطر عدم االلتزام، إيساي 

 المتطلبات الفرعية:

في ضوء معايير الرقابة ونطاقها وخصائص الجهة  .37

إجراء تقييم  على المدققالخاضعة للرقابة، ينبغي 

المخاطر لتحديد طبيعة إجراءات الرقابة التي يجب 

 تنفيذها وتوقيت هذه اإلجراءات ومداها

إيساي 

400/54 

   

المخاطر التي قد  ينبغي على المدقق األخذ في اإلعتبار .38

تنجم عن عدم التزام موضوع الرقابة بالمعايير. كما 

ينبغي مراعاة تحديد مخاطر عدم االلتزام وتأثيراتها 

 المحتملة على إجراءات الرقابة طوال عملية الرقابة 

إيساي 

400/54 

  

تؤخذ في االعتبار العالقات بين مختلف هيئات القطاع  .39

العام عند تقييم مخاطر الرقابة وخاصةً عند تقييم 

 مخاطر الغش أو عدم االلتزام 

إيساي 

4100/84 
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  400/55المتطلب الرئيسي: ينبغي على المدققين مراعاة مخاطر الغش، إيساي 

 المتطلبات الفرعية:

يحدد المدقق مخاطر الغش ويقيمها ويجمع أدلة كافية  .40

ومناسبة في شأنها وذلك من خالل وضع إجراءات 

 رقابية مالئمة

إيساي 

4100/82 

   

عند االشتباه في وجود غش ينبغي على المدقق المعالجة  .41

المناسبة له استنادا إلى صالحيات الجهاز وحسب 

 الظروف الخاصة

إيساي 

4100/82 

   

 400/56إيساي  المتطلب الرئيسي: ينبغي على المدققين وضع إستراتيجية وخطة الرقابة،

 المتطلبات الفرعية:

ينبغي أن تكون إستراتيجية الرقابة شاملة ومصحوبة  .42

 بخطة الرقابة :

 موثقة كتابًيا• 

 الرقابةقد خضعت للنقاش بين أعضاء فريق • 

 محدثة )محينة( طوال عملية الرقابة حسب الضرورة• 

تتضمن المتطلبات المتعلقة بتوجيه فريق المهمة • 

 الرقابية واإلشراف عليهم ومتابعتهم

إيساي 

4100/60 

  

الرقابة إجابة فعالة لمخاطر  ينبغي أن تقدّم إستراتيجية .43

عدم االلتزام. وينبغي أن تتضمن هذه اإلستراتيجية 

االجابات المنتظرة على مخاطر المحددة من خالل 

 وضع خطة الرقابة

إيساي 

400/56 

 

 
يضع المدقق اإلجراءات الرقابية التي تمكنه من تقديم  .44

 المحددةاإلجابة عن مخاطر عدم االلتزام 

إيساي 

4100/87  

   

ينبغي على المدققين األخذ في اإلعتبار في وضع  .45

 استراتيجية الرقابة التالي:

أهداف ونطاق وموضوع الرقابة والمعايير  (أ

 الرقابية والخصائص األخرى لرقابة اإللتزام

إيساي 

4100/61 
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 مسؤولية إعداد التقرير وأهدافه (ب

 في اتجاه الرقابة العوامل الهامة التي قد تؤثر (ت

 األهمية النسبية وتقييم مخاطر الرقابة (ث

 المعرفة المكتسبة من عمليات رقابة سابقة (ج

تركيبة وتقسيم األعمال بين أعضاء فريق  (ح

  الرقابة، بما في ذلك الحاجة إلى الخ

 توقيت عملية الرقابة (خ

رقابة. وتعدّ استراتيجية ينبغي على المدققين وضع خطة  .46

 الرقابة ُمدخال لخطة الرقابة. وتتضّمن الخطة الرقابة:

 وصف المعايير الرقابية المحددة (أ

وصف لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم  (ب

 المخاطر

 إجراءات الرقابة المخطط لها. (ت

إيساي 

4100/62 

 

 

 

 
 

 



 

 

  

أداة التقييم آيكات للمستوى الثالث والرابع من المعايير الدولية 
 لألجهزة العليا للرقابة

 مرحلة التقرير –رقابة االلتزام 
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 تقرير الرقابة

 400/59تحديد مرجعيات الرقابة، إيساي ينبغي على المدققين المتطلب الرئيسي: 

 :المتطلب الفرعي

 الحلول المقترحة التحديات المرجع المتطلبات الرقم

ينبغي في نهاية كل عملية رقابة إعداد تقرير مكتوب  .1

 يبين النتائج واالستنتاجات بالشكل المناسب

 4100/136إيساي 

 

 

   

ينبغي أن يحرص المدقق أن يكون التقرير صحيح من  .2

النتائج واالستنتاجات حيث الوقائع وأن يتم عرض 

 بشكل وثيق الصلة بالموضوع وبطريقة متوازنة

   4100/137إيساي 

ينبغي أن تكون صيغة تقارير الرقابة متوافقة مع  .3

 العوامل التالية على سبيل المثال ال الحصر:

 صالحيات الجهاز• 

 التشريعات واللوائح سارية المفعول• 

 هدف رقابة االلتزام • 

 ممارسات إعداد التقارير المعتادة• 

 تعقيد المسائل الواردة في التقرير• 

   4100/139إيساي 

ينبغي أن يذكر التقرير بشكل واضح المعايير ذات  .4

 الصلة

   400/59إيساي 

ينبغي شرح هذا في حالة تضارب المعايير الرقابية  .5

 التضارب

   4100/146إيساي 

عند تقديم رأي ينبغي على المدقق تحديد إن كان الرأي  .6

غير معدّل أو خضع للتعديل على أساس تقييم األهمية 

 (pervasivenessالنسبية واإلنتشار  )

   400/59إيساي 

   4100/150إيساي  التي دعته إلى تعديل استنتاجاتهيشرح المدقق األسباب  .7
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ينبغي أن تكون تقارير الرقابة بناءة وتتضمن، حسب  .8

 اإلقتضاء، توصيات من شأنها عن ينتج عنها تحسينات

    4100/153إيساي 

 

إثبات ال يؤرخ  التقرير قبل حصول المدققين على أدلة  .9

 كافية ومناسبة لدعم االستنتاجات

  4100/154إيساي 

 

  

يمضى التقرير من قبل شخص له السلطة المناسبة  .10

 لتمثيل الجهاز األعلى للرقابة 

    4100/155إيساي 

ينبغي أن تضمن تقارير رقابة االلتزام العناصر التالية  .11

. العنوان 1)وليس بالضرورة أن تكون بهذا الترتيب(: 

. نطاق الرقابة بما في ذلك 3. الموجه إليه التقرير 2

. تحديد موضوع الرقابة أو 4الفترة الزمنية المغطاة 

. تحديد المعايير 6. المعايير الرقابية المحددة 5وصفه 

. ملخص األعمال الرقابية 7بقة إلجراء الرقابة المط

. ردود 10. االستنتاج / الرأي 9. النتائج 8الُمنجزة 

. التوصيات 11الجهة الخاضعة للرقابة )عند اإلقتضاء( 

 . التوقيع13. تاريخ التقرير 12)عند اإلقتضاء( 

    400/59إيساي 

 

 المتابعة

  400/60إيساي ، متابعة حاالت عدم االلتزام عندما يكون ذلك مناسباالمتطلب الرئيسي: يتعين على المدققين 

يتعين على المدققين متابعة حاالت عدم االلتزام متى  .12

 كان ذلك مناسبا

   400/60إيساي 

ينبغي أن تسهل عملية المتابعة التطبيق الفعلي  .13

وأن تقدّم تغذية راجعة مفيدة لإلجراءات التصحيحية 

 للجهة الخاضعة للرقابة

   400/60إيساي 

 



 

 

  

أداة التقييم آيكات للمستوى الثالث والرابع من المعايير الدولية 
 لألجهزة العليا للرقابة

 مرحلة التنفيذ –رقابة االلتزام 
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 مرحلة التنفيذ )الفحص(

 400/48تحديد مرجعيات الرقابة، إيساي ينبغي على المدققين المتطلب الرئيسي: 

 :المتطلب الفرعي

 الحلول المقترحة التحديات المرجع المتطلبات الرقم

يوثق المدققون األدلة بشكل مالئم في أوراق العمل بما  .1

في ذلك العناصر األساسية في التخطيط ومداه والعمل 

 المنجز ونتائج الرقابة

إيساي 

4100/112 

  

من الضروري القيام بالتوثيق خالل كامل المسار  .2

 الرقابي 

إيساي 

4100/113 

  

يُعدّ المدققون توثيق الرقابة في الوقت المناسب قبل  .3

 إصدار التقرير 

إيساي 

4100/113 

  

يحافظ الجهاز األعلى للرقابة على مستندات الرقابة التي  .4

توثق للمعايير الرقابية المستخدمة والعمل المنجز 

واألدلة التي تّم الحصول عليها واألحكام التي اتخذت 

والمراجعة التي تمت. وتحفظ هذه الوثائق لفترة زمنية 

 مناسبة 

إيساي 

4100/113 

  

الجهاز األعلى للرقابة مع الجهة الخاضعة يتواصل  .5

للرقابة طوال عملية الرقابة في مختلف مراحلها ويجري 

 هذا التواصل على مستويات مختلفة

إيساي 

4100/115 

  

ينبغي إبالغ المستوى اإلداري المناسب أو المسؤولين  .6

بأية صعوبات هامة تواجه المدققين خالل  عن الحوكمة

 الرقابة وعن حاالت عدم االلتزام ذات األهمية النسبيًة

400/49 إيساي    

ينبغي على المدقق أن يُطلع الطرف المسؤول عن  .7

 المعايير الرقابية

   400/49 إيساي
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ينبغي على المدقق المعالجة عند االشتباه في وجود غش  .8

المناسبة له استنادا إلى صالحيات الجهاز وحسب 

 الظروف الخاصة

إيساي 

4100/82 

   

 400/56إيساي  المتطلب الرئيسي: ينبغي على المدققين وضع إستراتيجية وخطة الرقابة،

 المتطلبات الفرعية:

الرقابة شاملة ومصحوبة  ينبغي أن تكون إستراتيجية .9

 بخطة الرقابة :

 موثقة كتابيًا• 

 قد خضعت للنقاش بين أعضاء فريق الرقابة• 

 محدثة )محينة( طوال عملية الرقابة حسب الضرورة• 

تتضمن المتطلبات المتعلقة بتوجيه فريق المهمة • 

 الرقابية واإلشراف عليهم ومتابعتهم

إيساي 

4100/60 

  

ينبغي أن تقدّم إستراتيجية الرقابة إجابة فعالة لمخاطر  .10

عدم االلتزام. وينبغي أن تتضمن هذه اإلستراتيجية 

االجابات المنتظرة على مخاطر المحددة من خالل 

 وضع خطة الرقابة

  400/56إيساي 

 
تقديم يضع المدقق اإلجراءات الرقابية التي تمكنه من  .11

 اإلجابة عن مخاطر عدم االلتزام المحددة

إيساي 

4100/87  

   

ينبغي على المدققين األخذ في اإلعتبار في وضع  .12

 استراتيجية الرقابة التالي:

أهداف ونطاق وموضوع الرقابة والمعايير  (أ

 الرقابية والخصائص األخرى لرقابة اإللتزام

 وأهدافه مسؤولية إعداد التقرير (ب

 العوامل الهامة التي قد تؤثر في اتجاه الرقابة (ت

 األهمية النسبية وتقييم مخاطر الرقابة (ث

 المعرفة المكتسبة من عمليات رقابة سابقة (ج

تركيبة وتقسيم األعمال بين أعضاء فريق  (ح

  الرقابة، بما في ذلك الحاجة إلى الخ

إيساي 

4100/61 
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 توقيت عملية الرقابة (خ

ينبغي على المدققين وضع خطة رقابة. وتعدّ استراتيجية  .13

 الرقابة ُمدخال لخطة الرقابة. وتتضّمن الخطة الرقابة:

 وصف المعايير الرقابية المحددة (أ

وصف لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم  (ب

 المخاطر

 إجراءات الرقابة المخطط لها. (ت

 
 

 

   400/57إيساي ، جمع أدلة إثبات كافية ومناسبة لتغطية نطاق الرقابةالمتطلب الرئيسي: ينبغي على المدققين 

 : المتطلبات الفرعية

ينبغي على المدقق جمع أدلة إثبات كافية ومناسبة لتوفير  .14

 أساس الستنتاجاته أو رأيه

      400/57إيساي 

بشكٍل واضح بالمخاطر يقع ربط إجراءات الرقابة  .15

 المحددة

إيساي 

4100/89 

   

مسار جمع األدلة هو مسار منهجي وتكراري وينبغي  .16

 أن يشتمل على:

 جمع األدلة من خالل استخدام إجراءات رقابة مناسبة• 

تقييم األدلة المتحصل عليها لتحديد مدى كفايتها • 

 ومالءمتها

المخاطر وجمع أدلة إضافية حسب إعادة تقييم • 

 الضرورة

إيساي 

4100/94 

   

ينبغي جمع أدلة اإلثبات باستخدام مجموعة متنوعة من  .17

التقنيات مثل: أ( المالحظة ب( الفحص )التفتيش( د( 

طلب المعلومات )اإلستفسار( ج( إعادة األداء د( 

 اإلقرار و( اإلجراءات التحليلية

 إيساي

4100/97 
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حين تكون مخاطر عدم االلتزام كبيرة ويكون المدقق قد  .18

خطط لالعتماد على ضوابط الرقابة الداخلية الموجودة 

ينبغي اختبار هذه الضوابط. وإذا اعتبرت هذه الضوابط 

غير موثوق بها ينبغي التخطيط وتنفيذ إجراءات معّمقة 

substantive procedures  

إيساي 

4100/89  

   

يتم تنفيذ إجراءات رقابية معمقة إضافية حين تكون  .19

مخاطر عدم إلتزام عالية جدا. وإذا كانت منهجية الرقابة 

تجرى حينها اختبارات  تشمل إجراءات رقابية معمقة

 تفصيلية )ليس فقط اختبارات تحليلية(

إيساي 

4100/89 

  

يواصل المدقق جمع األدلة حتى يطمئن إلى وجود أدلة  .20

 كافية ومناسبة يستند إليها في استنتاجه 

إيساي 

4100/95 

   

في صورة عدم تمكن المدقق من الحصول على أدلة  .21

إثبات كافية ومناسبة كأساس لصياغة االستنتاجات 

الرتفاع التكلفة، يحق له تعديل لصعوبة ذلك أو 

إجراءات جمع األدلة المخطط لها دون التخلي عليها 

 بصفة كلية

إيساي 

4100/90 

   

 400/58لة، إيساي المتطلب الرئيسي: ينبغي على المدقق تقييم ما إذا كانت أدلة اإلثبات التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة وتؤدي إلى استنتاجات ذات ص

 المتطلبات الفرعية: 

يقيم المدقق ما إذا كانت أدلة اإلثبات التي تم الحصول  .22

عليها كافية ومناسبة للحدّ من مخاطر الرقابة إلى أدنى 

 مستوى مقبول

إيساي 

4100/125 

  

يعتمد المدقق في تقييم األدلة على التقدير المهني والشك  .23

 المهني

إيساي 

4100/125 

  

تُقيم األدلة التي تم الحصول عليها بالعالقة مع عوامل  .24

األهمية النسبية التي جرى تحديدها من أجل رصد 

 حاالت عدم االلتزام المحتملة ذات األهمية النسبية

إيساي 

4100/126 
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ما  -على األدلة التي حصل عليهااستنادا  -يُقيم المدقق  .25

إذا كان هناك تأكيد معقول أو محدود بالتزام موضوع 

الرقابة من كافة الجوانب ذات األهمية النسبية بالمعايير 

 المحددة

إيساي 

4100/127 

  

ينفذ المدقق إجراءات رقابة تهدف إلى معرفة األحداث  .26

العمل الميداني وإلى تاريخ التي وقعت بعد االنتهاء من 

صدور تقرير رقابة االلتزام والتي قد تؤدي إلى حاالت 

 عدم التزام ذات أهمية نسبية

إيساي 

4100/134 

  

تشمل عملية التقييم االخذ بعين االعتبار كل من األدلة  .27

التي تؤيد وتلك التي تبدو متضاربة مع تقرير الرقابة أو 

 االستنتاجات أو اآلراء حول االلتزام أو عدم االلتزام

إيساي 

4100/125 

  

بعد تقييم ما إذا كانت األدلة كافية ومناسبة وفقًا لمستوى  .28

التأكيد في المهمة الرقابية ينبغي على المدقق النظر في 

 أفضل صياغة لالستنتاجات في ضوء هذه األدلة

  400/58إيساي

 

أثناء إجراء الرقابة ينبغي على المدققين البقاء متنبهين  .29

 إلى القرائن عن األفعال غير القانونية بما في ذلك الغش 

إيساي 

4100/118 

   

إلى  إذا كشف المدققون أثناء إجراء مهمة رقابة اإللتزام .30

حاالت عدم التزام قد تُشير إلى أفعال غير قانونية أو 

غش، ينبغي عليهم بذل العناية المهنية الالزمة والحذر 

المهني لتجنب أي تداخل مع تتبعات أو تحقيقات 

 مستقبلية محتملة. 

 

إيساي 

4100/119 

   

 

 

 



ت أدواتطبيقات عملية حول 

تقييم االلتزام بمعايير
االنتوساي 

1



مستوىيمتقيلااللتزامعملية حول أدوات تطبيقات سوف يتم في الجلسة عرض 
معايير االنتوسايتطبيق 

2



يقالتطبمستوىتحديدمنالجلسةهذهنهايةفيالمشاركونسيتمكن
.مللاألللتطبيقالمقترحةوالحلولوالتحديات،االنتوسايعاييرلم

3



4

الحلول المقترحة التحديات متطلبات المعيار مرجع المعيار

تسججججل فجججي هجججذا العمججججود 

لجج  الحلججول المقترحججة للت 

ام لاللتجججزعلجججل التحجججديات

المعياربطبيق

التحججدياتتسجججل فججي هججذا العمججود

ابي مدققي الجهاز الرقجالتي تواجه

في تطبيق المعيار

يحتجججججوي هجججججذا العمجججججود علجججججل 

اي متطلبجججات معجججايير االنتوسججج

.في صي ة موجزة

يججججربط هججججذا العمججججود 

بمتطلبججججججات معججججججايير

.االنتوساي

حيججججض يوقجججج  رقججججم 

رة المعيججار ورقججم ال قجج

.البند/ 



5

الحلول المقترحة التحديات متطلبات المعيار مرجع المعيار
تسججججل فجججي هجججذا العمجججود 

لجج  الحلججول المقترحججة للت 

ام علجججل التحجججديات لاللتجججز

المعياربطبيق

تسجججججل فججججي هججججذا العمججججود

التحججججججديات التججججججي تواجججججججه 

ي مججدققي الجهججاز الرقججابي فجج

تطبيق المعيار

ي فججاالنتوسججاييحتججوي هججذا العمججود علججل متطلبججات معججايير 

.صي ة موجزة يجججججججربط هجججججججذا العمجججججججود 

بمتطلبججججججججججات معججججججججججايير 

.االنتوساي

حيججججججض يوقجججججج  رقججججججم 

/المعيجججار ورقجججم ال قجججرة 

.البند



6

ةالحلول المقترح التحديات متطلبات المعيار مرجع المعيار

تسجججججل فججججي هججججذا 

الحلجججججول العمجججججود 

لججج  المقترحجججة للت 

علجججججل التحجججججديات 

قبطبيجججججلاللتجججججزام 

المعيار

تسجججل فججي هججذا العمججود

ه التحجججديات التجججي تواجججج

مججدققي الجهججاز الرقججابي

في تطبيق المعيار

ير يحتوي هذا العمجود علجل متطلبجات معجاي

.االنتوساي في صي ة موجزة

يجججربط هجججذا العمجججود 

ر بمتطلبججججات معججججايي

.االنتوساي

حيجججض يوقججج  رقجججم 

قرة المعيار ورقم ال 

.البند/ 
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الحلول المقترحة التحديات متطلبات المعيار مرجع المعيار

د تسجل في هذا العمجو

الحلجججججججول المقترحجججججججة 

ديات للت ل  علل التحج

لاللتجججججججججزام بتطبيجججججججججق

المعيار

التحجججديات التجججيتسججججل فجججي هجججذا العمجججود

يججق تواجججه مججدققي الجهججاز الرقججابي فججي تطب

المعيار

يحتججوي هججذا العمججود علججل 

متطلبججججججججججججججات معججججججججججججججايير 

فجججججي صجججججي ة االنتوسجججججاي

.موجزة

يججربط هججذا العمججود 

ير بمتطلبجججات معجججاي

.االنتوساي

حيججض يوقجج  رقججم

المعيججججججججار ورقججججججججم 

.البند/ ال قرة 



8

الحلول المقترحة التحديات
متطلبات 

المعيار
مرجع المعيار

حجة الحلجول المقترتسججل فجي هجذا العمجود 

تطبيججق للت لجج  علججل التحججديات لاللتججزام ب

المعيار

تججي التحجديات التسججل فجي هجذا العمجود

تواججججه مججججدققي الجهججججاز الرقججججابي فججججي 

تطبيق المعيار

يحتجججوي هجججذا 

العمججود علججل 

متطلبججججججججججججات 

معجججججججججججججججججايير 

االنتوسججججججججاي 

فجججججي صجججججي ة 

.موجزة

د يربط هذا العمو

بمتطلبجججججججججججججججججججات 

معججججججججججججججججججججججججججايير 

.االنتوساي

حيججججججض يوقجججججج  

رقجججججججم المعيجججججججار 

/ ورقجججججم ال قجججججرة 

.البند



تناولنا في هذه الجلسة 

تطبيقات عملية حول أدوات االلتزام

9
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