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 ) 1(  المادة

 تعريفات 

قرين كل منها، ما لم يدل    المبينةكون للكلمات والعبارات التالية المعاني  ي  المعايير،  هفي تطبيق أحكام هذ

 ف ذلك: العلى خ النصسياق  

 اإلمارة : أبوظبي.  إمارة

 الجهاز  : جهاز أبوظبي للمحاسبة. 

.رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة  رئيس الجهاز  : 

 الحكومة : حكومة إمارة أبوظبي. 

 ) رقم  لسنة  19القانون  أبوظبي    2020)  جهاز  تنظيم  إعادة  بشأن 
 للمحاسبة. 

 الجهاز أو القانون قانون :

 : . الجهازقانون  الجهة الخاضعة وفقًا ألحكام
او   الجهات الخاضعة

 الجهة 

الجهاز    الخاضعة  للجهات  الحسابات  مدقق  تعيين  قواعد لرقابة 
  إرشادات   أو  تعديالت   وأية  القانون  أحكام   بموجب   الجهاز  عن   والصادرة

 . القواعد  تلك  تطبيق ألغراض الجهاز  يصدرها لوائح أو
: 

  مدقق تعيين قواعد 

 القواعد  أو الحسابات

 : . الجهاز قانون في المحددة واإلدارية المالية المخالفات
  المالية المخالفات

 واإلدارية 

وتوقيع وإعداد  المالية  البيانات  تدقيق  به  المنوط  الحسابات   مدقق 
البيانات  تدقيق  بشأن تقرير  المتعلقة  الصلة  ذات  والتقارير   المالية 

أداء   وبيانورقابة االلتزام   التأكيدات على فعالية نظم الرقابة الداخلية
 الخدمة. 

 مدقق الحسابات  :

 اآلتي: وتشمل  

 والتأكيد  التدقيق  معايير مجلس    والمراجعة  من  الصادرة  الدولية 
 ). IAASBمعايير التدقيق والتأكيد الدولية (

   المعايير الدولية لرقابة الجودة الصادرة من مجلس معايير التدقيق
 . )IAASBوالتأكيد الدولية (

   السلوك معايير  مجلس  من  الصادرة  السلوك  قواعد  دليل 
 . (IESBA)المهنيين األخالقي الدولي للمحاسبين  

 الدولية  التدقيق معايير  :
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مثل رئيس  الخاضعة،  في الجهة  مسؤولة عن الحوكمة  سلطة  أعلى  
األمناء أو لجنة التدقيق أو من في دارة أو مجلس  اإلأو مجلس    ،الدائرة

ومساءلة    جهة وتوجيههااإلشراف على أنشطة الوتختص بحكمهم،  
فيها باإلضافة إلى اإلشراف على عملية تدقيق البيانات  اإلدارة التنفيذية  

 المالية وأنشطة التدقيق الداخلي.

 المسؤولين عن الحوكمة  :

الخاضعة ومن    في الجهات  الوكالء ومدراء العموم والمدراء التنفيذيين
أيًا   حكمهم،  تعيينهمفي  أداة  تنفيذ  كانت  عن  المسؤولة  وهي   ،

في   االستراتيجية  األهداف  لتحقيق  الرامية  واإلجراءات  السياسات 
 . الجهة

 اإلدارة :

المالي النظامي المعد وفق معايير محاسبية متعارف    السنويالتقرير 
  .عليها لبيان أداء وحدة اقتصادية

 البيانات المالية  :

الجهة لضمان تحقيق أهدافها وحماية أصولها   التي تعتمدها  النظم 
بعملية   المرتبطة  المالية  أنشطتها  ومراجعة  التقارير  وضبط  إعداد 

والسياسات  ها  والتزام  المالية واللوائح  واألنظمة  بالتشريعات 
  .المالية هالها أثر على بيانات التيوالقرارات وقواعد الحوكمة  

: 
لية على  نظم الرقابة الداخ

 التقارير المالية 

الجهة   بأهداف  وربطها  الجهة  تقدمها  التي  الخدمات  عن  معلومات 
تساعد  والتي  األهداف،  تلك  تحقيق  في  التقدم  أو  األداء  وقياس 
التي   الخدمات  وفعالية  كفاءة  تقييم  في  المالية  البيانات  مستخدمي 

 تقدمه الجهة. 

 بيان أداء الخدمة  :
 

نواحي القصور في أنظمة الرقابة الداخلية التي تكشفت  تقرير يتضمن  
لمدقق الحسابات أثناء قيامة بعملية التدقيق، والتي يتعين عليه إبالغ  
اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة بالجهة عن تلك األمور خالل وقت 

 مناسب. 

 اإلدارة خطاب  :

 

 )  2المادة (

 الجهاز معايير التدقيق المعتمدة من قبل 

معايير  مدقق الحسابات الذي يقوم بتدقيق البيانات المالية ألي من الجهات الخاضعة االلتزام بتطبيق  على  

الدولية ومتطلبات الواردة في    التدقيق  المعايير  6و  5المادتين  التدقيق اإلضافية  متطلبات    وأية  من هذه 

إصدارها كانت طريقة  أيًا  الجهاز  آلخر عن  حين  من  تصدر  أخرى  مراعاة    ،ونشرها  إضافية    التشــريعات مع 

فـي   المدرجـة  التابعـة  بالشـركات  الدولة  ألسواق االخاصـة  فـي  خــارج   الماليـة  المنشــأة  التابعــة  والشــركات 

  .للنظـام المالـي للحكومـةالحاكمـة   الدولــة ومتطلبــات التشــريعات
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 )  3المادة (

 لمتطلبات التدقيق اإلضافية  العامة هدافاأل

بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة في اإلمارة    االرتقاءإلى    متطلبات التدقيق اإلضافية  تهدف

النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات اإلدارة السليمة في الجهات الخاضعة    وتعزيز وترسيخ مبادئ 

 : مهام التالية الحسابات للجهات الخاضعة بال مدقق قياموذلك عند 

 .من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف واألداء المالي للجهة التأكد .1

المرتبطة  اللوائح واإلجراءات  تشمل  من فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتي    التأكد .2

 الهامة.بالعمليات  

من   .3 بالتشريعات   التزامالتحقق  الخاضعة  واللوائح    الجهة  وقواعد  واألنظمة  والقرارات  والسياسات 

 . لها أثر على البيانات المالية للجهة التي الحوكمة المعمول بها في الجهة الخاضعة
 

 ) 4المادة (

 بداية التطبيق 

تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة للسنة المالية التي تبدأ  أعمال يبدأ العمل بهذه المعايير ألغراض 

ا قبل تاريخ إصدار هذه التعاقـد عليـهتم    المالية التيأعمال تدقيق البينات  عدا  فيمـا   ،2021يناير    1في أو بعد  

 المعايير. 
 

 ) 5المادة (

 للمعايير الدولية ذات الصلة  اً تفاصيل متطلبات التدقيق اإلضافية وفق 

 الخاضعة األهداف العامة لمدقق حسابات الجهات  –  200معيار التدقيق الدولي  أوًال:

 ، على مدقق الحسابات: المشار إليه أعاله باإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار الدولي

لها والتأكد من   .1 المعتمدة  السنوية  الموازنة  لبنود  بالصرف وفقًا  الخاضعة  الجهات  قيام  التحقق من 

وبما   المعتمدة  للصالحيات  وفقًا  المخصصة  األغراض  في  الرقابة  استخدامها  نظم  مع  يتماشى 

 المعتمدة. 

المالية .2 والعوائد  العامة  اإليرادات  احتساب واكتمال وتحصيل  تقديم   التحقق من صحة  تنتج عن  التي 

وتشمل على سبيل المثال دون الحصر   الجهات الخاضعة لخدماتها وممارستها ألنشطتها المختلفة،

 األرباح واإليرادات األخرى. البيع و الرسوم واألثمان والتعرفات والغرامات وعوائد

 اختبار فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتي تتضمن اللوائح واإلجراءات على العمليات .3

 الهام.  ذات األثر المالي

لألنشطة  فعالية  فحص   .4 والبرمجيات  والتطبيقات  المعلومات  بأنظمة  المتعلقة  الرقابة  إجراءات 

 المالية. 
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  والسياسات والقرارات التشريعات واألنظمة واللوائح  القوانين والجهة الخاضعة ب  التزامالتحقق من   .5

 في الجهة الخاضعة.التي لها أثر على البيانات المالية المعمول بها وقواعد الحوكمة 

حول صحة  وإبداء رأي    "بيان أداء الخدمات" من األخطاء الجوهرية خلو  الحصول على تأكيد معقول حول   .6

الواردة فيه الخطأ،    ،المعلومات  أو  ناتجة عن االحتيال  والتعاميم  التشــريعات  مع مراعاة  سواء كانت 

 بطبيعة الجهة الخاضعة.   الخاصـة

مكافحة الفساد المالي واإلداري  لالسياسات واإلجراءات في الجهة الخاضعة  و  النظم  كفاية التحقق من   .7

 .  واالحتيال

و ما يخل بالنزاهة والشفافية  أ  ،دارياإلمالي أو  ال فساد  الحتيال أو  االرير وإبالغ الجهاز عن حاالت  االتق رفع   .8

السليمة   اإلدارة  لمدققالتي  والمساءلة وممارسات  التدقيق  تتكشف  أثناء عملية  أو من    ،الحسابات 

 . خالل المبلغين أو شهود أو أطراف خارجية أخرى

يتضمن .9 الخاضعة"  للجهة  "خطاب  عملية    رفع  عن  الناشئة  المهمة  والمسائل  المالحظات  جميع 

على   المقترحة  التحسينات  ذلك  في  بما  والتشغيلية التدقيق،  المالية  واإلجراءات  والسياسات    النظم 

 األخرى. 

 خطاب االرتباط بين مدقق الحسابات والجهات الخاضعة  -  210معيار التدقيق الدولي  ثانيًا: 

التأكد مما  على مدقق الحسابات    ،المشار إليه أعاله  الدوليباإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار  

 : فيما يتعلق بخطاب االرتباط يلي

مدقق   .1 التزام  وجوب  على  ينص  ما  االرتباط  خطاب  وأحكام  شروط  تتضمن  بالمعايير  لحسابات  ا أن 

فور   واإلداري  المالي  الفساد  عن  الجهاز  وإبالغ  الجهاز،  عن  الصادرة  المهنية  والمنهجيات  والقواعد 

 . اكتشافه

التابعة  الجهات  اج  يقوم بإدر أن  فعليه    ،في حال قيام مدقق الحسابات بتدقيق بيانات مالية للمجموعة .2

 في خطاب االرتباط. المشمولة بنطاق التدقيق للمجموعة

عن تعويض  دون تحديد سقف لمسؤوليته  عن مسؤولية مدقق الحسابات    االرتباطوجود بند بخطاب   .3

 الضرر الذي يلحق بالجهة أو بالغير بسبب الخطأ أو التقصير المهني الذي يصدر عنه في أداء مهنته. 

ليتم   االرتباطعلى خطاب    من الشريك المسؤول والمسجل بوزارة االقتصاد بشكل شخصي التوقيع   .4

الشروط واألحكام الواردة في خطاب    وتطبيقعن فهم  لدى مدقق الحسابات  تحديد الشخص المسؤول  

 االرتباط وإمكانية الرجوع له عند الضرورة. 

 رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية   –  220معيار التدقيق الدولي  ثالثًا: 

عند القيام  على مدقق الحسابات    ، المشار إليه أعاله  الدوليباإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار  

رقابة جودة عملية التدقيق"  ل"التدقيق  عن  مستقل مسؤول  بإشراك  بإجراء تدقيق على الجهات الخاضعة،  

تقييم األحكام الهامة  ووفريق العمل  للتأكد من جودة عملية التدقيق المنفذة من قبل مدقق الحسابات  

 .  لعملمدقق الحسابات وفريق ا إليها  التي اتخذها واالستنتاجات التي توصل 
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 وثائق التدقيق  –  230معيار التدقيق الدولي  رابعًا: 

على مدقق الحسابات عند القيام    ، أعالهإليه  باإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار الدولي المشار  

بإجراء تدقيق على الجهات الخاضعة، إعداد وثائق تدقيق كافية ومناسبة لإلجراءات التي تم تنفيذها استجابة  

 لمتطلبات التدقيق اإلضافية وتوثيق أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها في ملف التدقيق. 

 مسؤوليات مدقق الحسابات فيما يتعلق باالحتيال  -  240معيار التدقيق الدولي  خامسًا: 

القيام بما  مدقق الحسابات  على    ،المشار إليه أعاله  باإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار الدولي

 :يلي

مخاطر .1 وتقييم  تحديد  االحتيال  عند  بسبب  الجوهرية  عن    ،األخطاء  الناتجة  المخاطر  باالعتبار  األخذ 

 المخالفات التالية:  

االعتداء علـى أمـوال وممتلـكات الجهـات الخاضعـة، كاإلهمال فـي تحصيـل اإليرادات، أو االرتباط أو   .أ

لماليـة المقـررة فـي الجهـات  الصــرف دون وجــود اعتمــاد مالــي، أو مخالفــة النصــاب أو الصالحيــات ا

المالـي   للنظـام  مخالفـة  أيـة  أو  الخاضعـة،  للجهـة  المصرفيـة  بالحسـابات  التالعب  أو  الخاضعـة، 

 المعمـول بـه فـي الجهـة الخاضعـة واإلمارة. 

ــم  التالعب فـي مشـتريات الجهـة الخاضعـة أو الغـش فـي تنفيـذ عقودهـا أو أيـة مخالفـة لقانــون ونظ  .ب

 المشــتريات المعمــول بهــا فــي الجهــة الخاضعــة أو اإلمارة. 

عليــه   .ج يترتــب  تقصيــر  أو  إهمــال  مباشر  كل  ا  مالياً   ضــرراً بشكل  أو  الخاضعة  الجهة  أو على  إلمارة 

 .األخرى  أو الجهــات الخاضعــة  اآلخريناألشخاص 

 الخاضعـة أو أي تقاريـر ماليـة أخـرى تصـدر عنهـا. التالعب بالبيانـات الماليـة للجهـة  .د

تضــارب المصالــح، كاالشــتراك أو تأثيــر رئيــس الجهــة الخاضعــة أو أي مــن أعضــاء مجلـس إدارتهـا   . ه

أو   لـه  يكـون  بالجهـة  قـرار  أي  اتخـاذ  فـي عمليـة  فيــه مصلحــة  ألحد  أو موظفيهـا  أو شــركائه  أقاربـه 

 . شــخصية

أو من  في الجهة الخاضعة  التدقيق  عملية  قيامه بأثناء  أو إداري    أو فساد ماليفي حالة وجود احتيال   .2

ك  لوذ  فوراً ، يجب على مدقق الحسابات إبالغ الجهاز  خارجية أخرىف  ا طر أأو  المبلغين أو شهود  خالل  

 مهمة. بغض النظر عن جوهرية المبلغ وعليه إبقاء الجهاز على علم بأي تطورات 

 .الجهاز عن الصادرة والشفافية النزاهة بالئحةالجهة  التزاممن  التحقق .3

أي  الجهاز  إبالغ   .4 إبالغعن  الخاضعة  عملية  الجهات  بمخالفات  خارجية    تتعلق  أطراف  مدقق إلى  ينوي 

 .اإلتحادية أو المحلية  نيانوالق بمقتضياتالحسابات القيام بها 

سواء كان ذلك ناتج عن  تحفظ  إصدار تقرير تدقيق يحتوي على  إبالغ الجهاز في حال نية مدقق الحسابات   .5

 أو تعديل للرأي. االحتيال،

السياسات واإلجراءات في الجهة الخاضعة لمنع واكتشاف  و  الرقابية  النظم  تقييم مدى كفايةتوثيق   .6

االحتمالية  و،  االحتيال ذات  المخاطر  بناءً تقييم  االحتيال)  (سيناريوهات  لعمليات    العالية  فهمه  على 

   .الجهة
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مكافحة الفساد المالي واإلداري  بأو إجراءات في الجهة الخاضعة   سياساتأو   نظم  في حال عدم وجود .7

عن    المسؤولينمر إلى  برفع هذا األ  يقوم مدقق الحساباتأن    فيجب  ،عدم فاعليتهافي حال  أو    واالحتيال

الحوكمة بالجهة وضمن خطاب اإلدارة، مع التوصية بالمجاالت التي تستوجب تحسين في أنظمة الرقابة  

   الداخلية.

 مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية  -  250معيار التدقيق الدولي  سادسًا: 

على مدقق الحسابات القيام بما    ،المشار إليه أعاله  باإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار الدولي

   :يلي

واللوائح   .1 والقرارات  واألنظمة  والتشريعات  القوانين  بكافة  قائمة  على  الجهة  إدارة  من  الحصول 

 والتعاميم التي تنطبق على الجهة الخاضعة وتوثيق ذلك في ملف التدقيق.

 :ومنها على سبيل المثال وليس الحصر  واألنظمةلتزام الجهات الخاضعة بالقوانين ن ا التأكد م  .2

في حال ما إذا كان لها أثر  التحقق من التزام الجهة بمتطلبات قانون تأسيسها والتعاميم والقرارات   .أ

 مالي على البيانات المالية للجهة.

 الجهاز. بقانون  لتحقق من التزام الجهةا .ب

"القانون المالي" وتعليمات دائرة    2017) لسنة  1التحقق من التزام الجهة بقانون النظام المالي رقم ( .ج

 والتعاميم.  والقرارات المؤيدة ،وتنفيذ الموازنة ،إعدادالمالية فيما يخص 

إلجراءات ومعامالت  المنظمة  واألنظمة واللوائح    والتشريعات  لجهة بالقوانينا التحقق من التزام   .د

في حال ما إذا    المنظمة لكل جهة  والصالحيات المالية  حسب القوانينوالمشتريات  الموارد البشرية  

 . كان لها أثر مالي على البيانات المالية للجهة

التحقق من التزام الجهة بمتطلبات القوانين المنظمة لعملها في حال ما إذا كان لها أثر مالي على   . ه

 البيانات المالية للجهة والتعاميم والقرارات ذات الصلة. 

ب .3 الحسابات  مدقق  ل يقوم  امتثال  عدم  حاالت  أي  بشأن  الجهاز  واألنظمة  والتشريعات  لقوانين  إبالغ 

واللوائح   أو    بما   ،والتعاميموالقرارات  اإلدارة  أو سلوك  أخالقيات  في  التشكيك  إلى  يدعو  ما  ذلك  في 

بما في ذلك من    ، أو اإلداري  ،الفساد الماليأو    ،االشتباه باالحتيالأو    ،وجودة  أو في حال  ،الموظف العام

 .العامةالموارد  استخدامسوء  وأاألموال العامة إهدار  و ألوظيفة العامة ا استغالل 

  رقابة من قبل أي أجهزة حكومية أخرى أعمال  فهم وتوثيق نتائج أي فحوصات أو  يقوم مدقق الحسابات ب .4

تنطوي على اشتباه أو اكتشاف  تنظيمية، أو  قانونية أو  متطلبات    ةي أفيما يتعلق بتشير إلى نتائج سلبية  

أو تتعلق بتقصير في قيام الجهة بالمهام المنوطة بها، أو قد ينتج عنها    ،احتيال أو فساد مالي أو إداري

  قضايا مرفوعة على الجهة.نتيجة للتعليمات ملزمة، أو  هاعدم امتثال على الجهة نتيجة ل التزامات 

 الحوكمة  المسؤولين عنالتواصل مع  -  260معيار التدقيق الدولي  سابعًا: 

على مدقق الحسابات القيام بما    ،أعالهالمشار إليه    إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار الدولي باإلضافة

 يلي 

يقتصر على األمور المتعلقة  وبما ال  وبالتوقيت المناسب   كتابةً   الحوكمة  المسؤولين عنإبالغ األشخاص   .1

تكشف لمدقق الحسابات أثناء  التي قد ت أية قصور أو ضعف في اإلجراءات  عن  بإعداد البيانات المالية  

   .عملية التدقيق أو من خالل المبلغين أو شهود أو أطراف خارجية
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 اإلدارة الصادر للجهة:   االلتزام بما يلي فيما يخص خطاب .2

  .لحوكمة بالجهةعن ا  سؤولينللم بشكل رسمياإلدارة إرسال خطاب  .أ

 أن يتضمن الخطاب التاريخ وتوقيع مدقق الحسابات.  .ب

القصور   .ج أو  الخلل  العمل إلصالح مواطن  اإلدارة خطة  يتم  ووفقًا  أن يتضمن خطاب  زمني  لجدول 

 االتفاق عليه مع اإلدارة.

لسنة   .د الحسابات  مدقق  تعيين  استمرار  حال  أنفي  الجهة    إدارةة  بع امت مدى  تقييم  بيقوم    تالية، 

 . الحوكمة بالجهةعن    المسؤولينوإبالغ  مواطن الخلل أو القصور  صالحإل

يقوم بتقييم مدى متابعة إدارة الجهة إلصالح مواطن الخلل    جديد، أنفي حال تعيين مدقق حسابات   . ه

 بالجهة.  الحوكمة   المسؤولين عنمن قبل المدقق السابق وإبالغ اإلبالغ عنها أو القصور التي تم 

 .كتابيوبشكل  ذكر ذلك صراحةب يقوم إثارتها، أنفي حالة عدم وجود مسائل مهمة يجب  .و

تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة    -   315معيار التدقيق الدولي   ثامنًا: 

 وبيئتها 

على مدقق الحسابات التأكد مما    ،المشار إليه أعاله  الدوليإلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار    باإلضافة

 :يتعلق بتحديد وتقييم المخاطر فيمايلي 

لل   أنظمة  إذا كانت  ما  فحص .1 الداخلية  الخاضعة  الرقابة  الجهة  ضمان  توفر  جهة  قامت باستخدام  بأن 

و والمالية    مواردها أصولها  وكفاءبنزاهة  بالصرف  فعالية  وقامت  واللوائح  ة  والقرارات  القوانين  وفقا 

 . واإلجراءات المعتمدة

 : بالجهة مثلالعمليات الهامة   لتشملتقييم نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية فهم و .2

  ت.والمدفوعا ت (التشغيلية والمشروعات الرأسمالية)المشتريا  .أ

 . الموارد البشرية .ب

 .االستثمار .ج

 . الموازنة .د

  .اإليرادات وتحصيل المقبوضات . ه

  .المصرفية والحسابات النقد إدارة .و

 .المخزونإدارة  . ز

 . إدارة األصول .ح

 وإعداد البيانات المالية.  التسجيل واإلقفال .ط

وتشمل  .  ةالجوهري   مرتفعة لألخطاءمخاطر  وجود  واألحداث التي قد تشير إلى    الظروفاالعتبار  األخذ في   .3

 : ال الحصر على سبيل المثال

وتحديـد   .أ والرقابيـة  والتنفيذيـة  اإلشرافية  األدوار  بيـن  الفصـل  الهياكل  عدم  وتصميـم  الصالحيات 

 .اإلدارية بمـا يمكـن من المحاسـبة والمسـاءلة
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 .وازنة المعتمدةالم عنتجاوز اإلنفاق  .ب

 . المنظمة لعملهابقانون إنشاء الجهة أو القوانين عدم االمتثال وجود حاالت من  .ج

عدم   .د من  حاالت  واألنظمةاالمتثال  وجود  واللوائح  المثالعلى    -منها  و   ،بالقوانين  وجود    ، سبيل 

 . مخالفات في إجراءات ومعامالت المشتريات ومعامالت الموارد البشرية

 . نقص الفعالية أو الكفاءة أو االفتقار للنزاهةبمؤشرات  . ه

 . جديدة قوانين وتشريعات وأنظمة وقرارات ولوائح وتعاميمصدور  .و

 .أو خدمات جديدةومبادرات ومهام مستحدثة  برامج تولي الجهة ل . ز

 .جديدةأنظمة مالية وأنظمة موازنة  تطبيق   .ح

 . القطاع العام والخاصأكثر من جهة حكومية أو شراكة ما بين  شراكه بين   .ط

 .تعتمد على التمويل الذاتيبرامج  . ي

أي  عين  ب  األخذ .4 نتائج  أو  االعتبار  على  ة  رقاب أعمال  فحوصات  جهات    الخاضعة الجهة  أجريت  قبل  من 

 . الداخليةوالتي قد تؤثر على فهم المدقق ألي جانب من جوانب الرقابة  حكومية تنظيمية أو إشرافية 

 األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية التدقيق  -  320معيار التدقيق الدولي  تاسعًا: 

مما  على مدقق الحسابات التأكد    ،المشار إليه أعاله  الدوليباإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار  

 :يلي فيما يتعلق باألهمية النسبية 

إجمالي اإلنفاق  ، فإن للجهات الخاضعة التي تهدف في المقام األول إلى توفير الخدمات العامة  بالنسبة .1

   .أكثر مالءمة أساساً اك ن، ما لم يكن هلتحديد مستوى األهمية النسبية للتدقيق  باً مناس ساً أسا يعد 

يجب أن يتم اختيار  السعي لتحقيق أهداف ربحية، ف تنطوي أهدافها على  للجهات الخاضعة التي    بالنسبة .2

النسبية  مستوى   ياألهمية  الربحيةبما  األهداف  مع  الربح    ،توافق  حالة   ،المعنية  للفترةكصافي  وفي 

 . أكثر مالءمة  ما لم يكن هناك أساساً   ،إجمالي اإليرادات كأساس استخدامصافي الخسارة يتم  

يتم   .3 النسبية    مستوى  تحديدأن  المعامالت  األهمية  الخاضعة  تدقيق  في عملية  وفحص  مع  الجهات 

االعتباربخذ  األ المالية  يال  بما  خرى  أ   مهمةجوانب    عين  المعلومات  على  جوهرية    وأفحسب،  قتصر 

  ة المالي  لغا مبالبغض النظر عن  بل تتعداها لتشمل نواحي أخرى  ،  فقط  يةرصدة الحساباأل المعامالت أو  

 مثل: 

بااللتزام بقوانين  ياألمر  ذا ما كان  إمثل    ،طبيعة المعامالت .أ ذو   كان  أوأو قرارات،    أنظمة  وأتعلق 

 . عامهمية للحكومة بشكل أ

المصلحة  متطلبات   .ب بأصحاب  الجهة  المتعلقة  إنشاء  من  التي  و،  الخاضعةالغرض  المعلومات 

 لجهة الخاضعة. اأداء  توضح 

 لمستخدمي المعلومات المالية واألداء. بالنسبة المعامالت  ةي حساس .ج

 للتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية ذات الصلة.  المصلحة العامة وذلك وفقاً  .د

التبذير، أو التي    المعامالت التي قد تنطوي على عدم الفعالية . ه أو الكفاءة المالية أو التشغيلية، أو 

 . ترتبط بمؤشرات النعدام النزاهة أو الحصافة المالية
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 استجابة مدقق الحسابات للمخاطر المقّيمة  -  330معيار التدقيق الدولي  عاشرَا: 

فيما يتعلق    على مدقق الحسابات  ،المشار إليه أعاله  باإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار الدولي

 القيام بما يلي:  بالمخاطر المقّيمة،

وتنفيذ   .1 كافية ومالئمة    اختباراتتصميم  تدقيق  أدلة  على  للحصول  الداخلية  الرقابة  رأي  ألنظمة  تدعم 

 حول فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية.      مدقق الحسابات

قد يتم  التي    وأصادرة عن الجهاز اإلضافية المتطلبات  التعليمات أو لل استجابة  إجراءاتتصميم وتنفيذ   .2

 إصدارها من وقت آلخر. 

 االفتتاحية األرصدة  –  510التدقيق الدولي   معيار عشر: أحد 

على مدقق الحسابات عند القيام  المشار إليه أعاله،  باإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار الدولي  

  بشكل مباشر بإجراء تدقيق على األرصدة االفتتاحية في الجهات الخاضعة التي تم تدقيق بياناتها المالية  

تعيينه قبل  الجهاز  أن يحصل    ، من  يمكن  التي  المعلومات  على  قانونية وتنظيمية  قيود  أن هناك  مراعاة 

  والمعلومات   واإلقراراتتُقيد إمكانية الحصول على أوراق العمل    الجهاز والتيمن    المعينعليها المدقق  

التدقيق    وفي تلك الحاالت، ينبغي الحصول على أدلة   .المعين حديثاً   إلى المدققاألخرى التي يقدمها الجهاز  

 .عن طريق وسائل أخرى الخاضعة أومن الجهة    مباشرةً 

 عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة   -  600معيار التدقيق الدولي   عشر:  ثاني

 على مدقق الحسابات:  ،المشار إليه أعاله الدوليباإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار 

أن مشاركته في التدقيق كافية    ، التدقيق كمدقق حسابات رئيسي للمجموعةقبل قبول مهمة  التأكد   .1

 إلبداء الرأي حول البيانات المالية للمجموعة من خالل تقييم ما يلي:  

األهمية النسبية للجزء الخاص من البيانات المالية الذي يقوم مدقق الحسابات الرئيسي بتدقيقه   .أ

 على مدقق حسابات آخر. مباشرًة مقارنًة بتلك التي سيعتمد فيها

المالية   .ب البيانات  على  وأثرها  للمجموعة  التابعة  والجهات  الشركات  بنشاطات  معرفته  درجة 

 . للمجموعة

وأثرها على البيانات المالية   تقييمه لمخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية بالشركات التابعة .ج

 . للمجموعة

من أن تعليمات التدقيق المرسلة لمدققي حسابات الشركات التابعة للجهات الخاضعة تتضمن    التأكد .2

   .اإلضافية التدقيق متطلبات

مدقق حسابات الجهات  التزام  التأكد من  من مدقق حسابات الجهات الخاضعة  تمكن  تصميم إجراءات   .3

 . اإلضافية التدقيق  متطلباتالتابعة ب

 قارير حول البيانات المالية  ت تكوين رأي وإعداد ال –  700التدقيق الدولي  معيار  ثالث عشر: 

على مدقق الحسابات التأكد مما    ،المشار إليه أعاله  الدوليباإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار  

 :بإعداد تقرير تدقيق الحسابات فيما يتعلق يلي 

 ما يلي:  رير مدقق الحسابات  ا تق تقرير أوشمل ي ن أ .1

  .تقرير تدقيق البيانات المالية .أ
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 التقرير حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية.  .ب

  .حول التزام الجهة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية رأي  .ج

 بطبيعة الجهة.  التشــريعات الخاصـةو التعاميم مع مراعاة  بيان أداء الخدمةحول   رأي .د

بشكل شخصي من    لجهات الخاضعةل  ةالصادر  رير مدقق الحساباتاأو تقتقرير    ىتوقيع علاليتم  أن   .2

 . الخاص بهالقيد بسجل مدققي الحسابات قبل الشريك المسؤول مع ذكر اسمه ورقم 

 للتدقيق اإلبالغ عن األمور الرئيسة   –   701معيار التدقيق الدولي   رابع عشر: 

يجب على مدقق الحسابات التأكد   ،المشار إليه أعاله  الدولي باإلضافة إلى متطلبات التدقيق الواردة بالمعيار  

 الحسابات: مدقق عرض األمور الرئيسة للتدقيق في تقرير بمما يلي فيما يتعلق 

المالية"بتحديد    القيام .1 البيانات  بتدقيق  المتعلقة  الرئيسية  للجهات  )  Key Audit Matters(   "األمور 

تدقيق الحسابات باإلضافة إلى الكيفية التي  أو تقارير  هذه األمور في تقرير  بوصف  وأن يقوم  الخاضعة  

 .مع هذه األمور من قبل مدقق الحسابات تم بها التعامل 

 : ما يلي المشار إليها أعاله، أن تتضمن األمور الرئيسية .2

 : مثل   ،متعلقة بتدقيق البيانات الماليةأوًال: أمور  

 ). عدلالم (  315المتعلقة بمخاطر األخطاء الجوهرية وفقًا لمتطلبات معيار التدقيق الدولي األمور  .أ

 طلب من المدقق أحكام مهنية هامة. تاألمور التي تحتوي على تقديرات محاسبية هامة وت .ب

 . األمور التي تتعلق باستمرارية أعمال الجهة الخاضعة وافتراضات اإلدارة في هذا الشأن .ج

أمور التدقيق الرئيسية المكررة من تدقيق السنوات السابقة سواء كانت بواسطة نفس مدقق   .د

 الحسابات أو مدقق حسابات آخر. 

 : الماليةثانيًا أمور متعلقة بنظام الرقابة الداخلية على التقارير  

هو قصور  و  -  ) في نظام الرقابة الداخلية على التقارير الماليةMaterial Weaknessالضعف الجوهري ( .أ

احتمال   وجود  إلى  يؤدي  المالية  التقارير  على  الداخلية  الرقابة  في  القصور  أوجه  من  مجموعة  أو 

 الوقت المناسب. يتم منع أو اكتشاف خطأ جوهري في البيانات المالية في  معقول بأال

هو قصور و  –  ) في نظام الرقابة الداخلية على التقارير الماليةSignificant Deficiencyالقصور الهام (  .ب

يعد أقل حدة من الضعف  وأو مجموعة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية على التقارير المالية،  

 . الجوهري إال أنه ذو أهمية تستحق عناية المسؤولين عن الحوكمة

للحقائق وظروف التدقيق،  تستوجب  في حال عدم وجود أمور رئيسية   يتوجب على  ف اإلبالغ عنها وفقًا 

التدقيق   أمور  "عنوان  تحت  التدقيق  تقرير  في  منفصل  بشكل  ذلك  عن  بيان  إدراج  الحسابات  مدقق 

 الرئيسية".   

 التدقيق الرئيسية. إضافة فقرة منفصلة عن أمور  ي حال حجب رأي مدقق الحسابات يتم ف 
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 ) 6مادة (

 موظف مدقق الحساباتقواعد أخالقيات  

العام   المال  علـى  الرقابـة  الخاضعة مسؤولية  الجهة  للثقة  وُيعتبر  يتحمل موظف مدقق حسابات  مصدر 

التزامه بتطبيق متطلبات دليل  أن يدعمها من خالل    على المدقق  واألمانة والمصداقية، وهي صفات يجب

المهنين   للمحاسبين  األخالقي  السلوك  عن قواعد  الدولي    الصادر  األخالقي  السلوك  معايير  مجلس 

    وأي قواعد وإرشادات أخرى تصدر عن الجهاز. للمحاسبين المهنيين
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