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 -:غاية وسلطة المبادئ األساسية للرقابة المالية -1

" المبادئ األساسية للرقابة المالية" أساس معايير الرقابة المالية المفصلة الواردة في  022يمثل المعيار 
العليا  لألجهزةالمستوى الرابع من اإلطار العام للمعايير الدولية  ( في 0102( إلى )  0222المعايير من )

 كما يلي: طرق ( بثالث 022للرقابة المالية  والمحاسبة ويمكن استخدام المعيار ) 

 إليه استنادا المعايير توضع كأساس.   

 إليه داااستن المتجانسة الوطنية المعايير تعتمد كأساس.  

 رسمية كمعايير المالية الرقابة إرشادات العتماد كأساس. 
 -:المالية الرقابة إطار -2

 ،المالية البيانات في المستهدفين المستخدمين ثقة تعزيز في المالية البيانات على الرقابة من الهدف يتمثل
 لإلطار وفقا جوانبها جميع من أعدت قد المالية البيانات كانت إذا عما رأيه عن المدقق تعبير خالل من ذلك ويتم

 األهمية ذات جوانبها جميع من بعدالة تعبر المالية البيانات كانت إذا ما أو المالية التقارير إلعداد به المعمول
 لمؤسسات الملزمة األنظمة أو القوانين تصوغ وقد اإلطار لذلك وفقا وعادلة صادقة صورة تقدم أو النسبية
 األساسية المبادئ إلى تستند لمعايير وفقا عدت التي فالرقابة ،أخرى بصور الرأي هذا العام القطاع في التدقيق
 مثل عن التعبير من المدقق تمكن المعنية األخالقية والمتطلبات األنتوساي منظمة عن الصادرة المالية للرقابة

 .الرأي هذا

 -: التالية األهداف على  )022  (المعيار يستند

 بسبب سواء خاطئة بيانات من خالية المالية البيانات كانت إذا ما حول معقول تأكيد على الحصول - أ
 جميع معدة من المالية البيانات كانت إذا ما حول رأي عن التعبير من يمّكن مما الخطأ، أو االحتيال
 .المالية التقارير إلعداد به المعمول لإلطار وفقا النسبية األهمية ذات جوانبها

 .المدقق يهاإل يتوصل التي للنتائج وفقا الرقابة نتائج وبيان المالية البيانات عن التقارير إعداد  - ب

الشروط األساسية للرقابة على البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية لألجھزة العليا للرقابة المالية  -3
 -: ةيوالمحاسب

 إعداد التقارير المالية مقبوال من طرف المدقق. االطار المستخدم فييعتبر  . أ
 وتفهمها لما يلي:  وليتهاؤبمستقر إدارة الهيئة  . ب

 إعداد البيانات المالية وفقا لإلطار المعمول به إلعداد التقارير المالية بما في ذلك.  
  اإلدارة ضرورية إلعداد البيانات المالية الخالية من بيانات خاطئة  تعتبرهاالرقابة الداخلية التي 

 نسبية سواء بسبب االحتيال أو الخطأ. أهميةذات 
 .تمكين المدقق من االطالع دون قيود على جميع المعلومات التي لها صلة بإعداد البيانات المالية 

تتكون المجموعة الكاملة من البيانات المالية لهيئة من هيئات القطاع، المعدة وفقا إلطار إعداد التقارير  . ج
 ي:القطاع العام، مما يل المالية في

  .بيان المركز المالي 
  .بيان األداء المالي 
  .بيان التغيرات في صافي األصول / حقوق الملكية 
  .بيان التدفق النقدي 
  الفعلية.مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ 
  .االفصاحات التي تشكل ملخصا للسياسات المهمة والمعلومات التوضيحية األخرى 
  البيانات المالية في بعض البيئات تقارير أخرى؛ كتقارير األداء قد تشمل المجموعة الكاملة من

 وتقارير االعتمادات.
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إذا أعدت البيانات المالية وفقا إلطار خاص بأسس محاسبية أخرى كأساس االستحقاق المعدل أو ف . د
األطر غالبا ما تعتبر و النقدي، فقد ال تتضمن المجموعة الكاملة للبيانات المالية كل ما سبق األساس

اعتبر  غير أن اإلطار، حتى إن ،المنصوص عليها في القانون أو النظام مقبولة من طرف المدقق
 مرفوضا، قد يسمح به إذا تحقق الشرطان التاليان:

 مضللة تكون ال كي المالية البيانات في الالزمة اإلضافية االفصاحات تقديم على اإلدارة وافقت إذا.  
 االفصاحات هذه مثل إلى المستخدمين انتباه للفت فقرة المالية البيانات عن المدقق تقرير تضمن إذا 

 .اإلضافية
 جميع تكون أن تضمن التي السمات بعض العادة في المالية التقارير إلعداد المقبولة األطر وتعرض . ه

 :يلي كما المستهدفين للمستخدمين قيمة ذات المالية البيانات في الواردة المعلومات
 والغاية للرقابة الخاضعة الهيئة بطبيعة صلة ذات المالية البيانات في الواردة المعلومات – المالءمة 

 .المالية البيانات من
 على تؤثر أن يمكن افصاحات أو حسابات أرصدة أو وقائع أو معامالت أية إغفال يتم لم – االكتمال 

 .المالية البيانات إلى المستندة االستنتاجات
 الجوهر وتوضح صحيحةكونها ب تتسم المالية البيانات في الواردة المعلومات – الموثوقية 

 وافصاح وتعبير وقياس تقييم إلى تؤديو فقط القانوني شكلها وليس والمعامالت للوقائع االقتصادي
  .معقول بقدر متسق

 التحيز من خالية المالية البيانات في الواردة المعلومات – والموضوعية الحياد.  
 متباينة تفسيرات تحتمل وال وشاملة واضحة المالية البيانات في الواردة المعلومات – للفھم القابلية 

 .كبيرا تباينا
 -:المالية الرقابة عناصر -4

 -المدقق: .أ 
 التي المجموعة أو/و للحكومة التنفيذية الذراع  الرقابة موضوع معلومات عن ولؤالمس الطرف يكون 

 الهيئة مراقبة تحت السلطة وممارسة العام المال إدارة عن المسئولة العام القطاع هيئات من عليها تقوم
 للقرارات وفقا السلطة وتمارس الموارد تدير أن الهيئات هذه من وينتظر ،المالية البيانات ومضمون التشريعية
 .التشريعية الهيئة عن الصادرة واألسس

  -: ولؤمس طرف .ب 
 المستخدم"و العام القطاع في المالية للبيانات النهائيين المستخدمين وهم المواطنين تمثل التشريعية الهيئة

 الخاصة األولويات وتحديد القرارات اتخاذ في المواطنين يمثل الذي البرلمان هو األول المقام في "المستهدف
 واألسس القرارات تشكل وقد ،عامة ديمقراطية عملية ضمن والدخل اإلنفاق ومضمون وغاية العامة بالمالية

 القطاع لهيئات وبالنسبة ،العام القطاع في المالية للرقابة األوسع للمنظور األساس التشريعية الهيئة عن الصادرة
 .المالية لبياناتها األساسيين المستخدمين الغالب في المنظمة والهيئات التشريعية الهيئة تمثل العام،

  - :نومستھدف نومستخدم .ج 
 ،مختلفة هيئات من أو ذاتها العام القطاع هيئات من النهائيون والمستخدمون ولؤالمس الطرف يكون 

 اإلدارية الهيئة تقدمها التي المعلومات بشأن تأكيدا ما حكومية لجهة المشرفة الهيئة تطلب قد األولى، الحالة وفي
 سياق في المستهدفين والمستخدمين ولؤالمس الطرف بين العالقة إلى النظر من بد وال ،ذاتها العامة للهيئة
 .التقليدي بتعريفها وليةؤالمس حدود عن تختلف وقد المحدد، العمل
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 -:المالية الرقابة مبادئ -5

 -:الرقابة بمھمة المتعلقة المبادئ - ب -:المبادئ العامة للرقابة المالية - أ

 واالستقاللية المهنة أخالقيات. 

 الجودة رقابة. 

 ومهاراته العمل فريق إدارة. 

 الرقابة مخاطر. 

 المهني والشك التقدير. 

 النسبية األهمية. 

 التواصل. 

 التوثيق. 
 

 المهمة شروط على االتفاق. 

 التخطيط. 

 للرقابة الخاضعة الهيئة فهم. 

 المخاطر تقييم. 

 المقيمة للمخاطر االستجابات. 

 البيانات على الرقابة في باالحتيال المتعلقة االعتبارات 
 .المالية

 االستمرارية. 

 على الرقابة في واألنظمة بالقوانين المتعلقة االعتبارات 
 .المالية البيانات

 الرقابة أدلة. 

 الالحقة األحداث. 

 الخاطئة البيانات تقييم. 

 عنها التقارير وإعداد المالية البيانات حول الرأي إبداء. 
 

 

 -:المدقق تقرير في المطلوبة لعناصرا -6

 :التالية العناصر يتضمن وأن مكتوبا المدقق تقرير يكون أن يجب

 العمل ظروف تقتضيه ما حسب إليه مرسل مستقل لمدقق التقرير هذا أن على بوضوح يدل عنوان.  

 أن تذكر (0 )و للرقابة المالية بياناتها خضعت التي الجهة تحدد (0 ) : يلي ما فيها يتحقق تقديمية فقرة 
 إلى تشير (4)و المالية البيانات من بيان كل عنوان تحدد (3 )و عليها الرقابة تم قد المالية البيانات

 الفترة أو التاريخ تحدد (5 )و التوضيحية المعلومات من وغيرها المهمة المحاسبية ملخص السياسات
 .المالية البيانات من بيان يغطيها كل التي

 المالية البيانات عن مسئولة اإلدارة أن على ينص "المالية البيانات عن اإلدارة وليةؤمس" بعنوان قسم 
 مالية بيانات إعداد من للتمكين الداخلية الضوابط وعن المالية التقارير إلعداد به المعمول لإلطار  وفقا

 .الخطأ أو االحتيال عن الناجمة سواء النسبية األهمية ذات األخطاء خالية من

 الرقابة إلى يستند رأي عن التعبير هي المدقق وليةؤمس أن على ينص "المدقق مسؤولية" بعنوان قسم 
 المبالغ حول رقابة أدلة على للحصول إجراءات على تنطوي رقابة وبيان المالية البيانات على

 النسبية األهمية ذات مخاطر البيانات ، المختارة اإلجراءات اعتماد مع المالية في البيانات واالفصاحات
 ينظر أن المدقق علىو تقييم المخاطر، وعند ،الخطأ أو االحتيال عن الناجمة سواء المالية، البيانات في
 في مناسبة رقابة يصمم إجراءات وأن المالية للبيانات الهيئة بإعداد الصلة ذات الداخلية الضوابط في
 .الراهنة الظروف ظل

 حول متحفظ غير رأي عن التعبير عند التالية العبارات إحدى يستخدم أن يجب "الرأي" بعنوان قسم 
 :العادل العرض إلطار وفقا المعدة المالية البيانات

 به  المعمول لإلطار] وفقا ... النسبية، األهمية ذات جوانبها جميع من بعدالة المالية البيانات تعرض 
 المالية. التقارير إلعداد

 المالية. التقارير إلعداد به المعمول لإلطار] وفقا ... ل وعادلة صادقة صورة المالية البيانات تعطي 
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 ،أو "األخرى والتنظيمية القانونية المتطلبات عن التبليغ" بعنوان ذلك، المدقق قرر أو األمر لزم إن قسم 
 المالية البيانات عن تقريره في األخرى التبليغ ولياتؤمس يتناول القسم؛ مضمون يقتضيه حسبما 

  المالية البيانات عن التقرير إعداد متطلب إلى باإلضافة

 المدقق توقيع.  

 في بما المالية، البيانات حول رأيه إليها يستند التي والكافية المناسبة األدلة على المدقق حصول تاريخ 
 :يلي ما على أدلة ذلك
 الصلة ذات االفصاحات ذلك في بما المالية، البيانات تكون التي البيانات جميع إعداد.  
 المالية البيانات عن وليتهمؤمس على أكدوا قد الالزمة السلطة يملكون من أن. 

 

 -:خاصة ألطر وفقا المعدة المالية البيانات على الرقابة -7

 وعند ،المالية البيانات إعداد عند طبق الذي المالية التقارير إعداد إطار قبول مدى يحدد أن المدقق على 
 :يلي ما يفهم أن المدقق على خاصة، لغايات المعدة المالية البيانات على الرقابة
 أجلها من المالية البيانات أعدت التي الغاية.  
 المستهدفون المستخدمون.  
 ظل في المالية التقارير إلعداد به المعمول اإلطار قبول لتحديد اإلدارة اتخذتها التي الخطوات 

 .الراهنة  الظروف

 إذا ما يحدد أن المدقق على وتنفيذه، خاصة لغايات المعدة المالية البيانات على للرقابة التخطيط وعند 
 المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المعايير لتطبيق خاص اعتبار إيالء تتطلب العمل ظروف كانت

 أن المدقق على خاصة، لغايات المعدة المالية البيانات عن تقرير وإعداد رأي تكوين وعند والمحاسبة،
 عن تقريره يحقق أن ويجب ،عامة لغايات المعدة المالية بالبيانات الخاصة المتطلبات بنفس يلتزم

 :يلي ما خاصة لغايات المعدة المالية البيانات
 أجلها من المالية البيانات أعدت التي الغاية يبين أن.  
 الراهنة الظروف ظل في المالية التقارير إعداد إطار قبول تحديد عن اإلدارة وليةؤمس إلى يشير أن 

 .المالية التقارير إلعداد سيستخدم الذي اإلطار اختيار فرصة لإلدارة يتاح حين


