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مجلس التعاون لدول الخليج العربية. األمانة العامة. أ ت/ث    
3 إ إ ع   قطاع الشئون التشريعية والقانونية

اإلطــار العــام ألدلــة الرقابــة المشــتركة لدواويــن     
ــاون  ــس التع ــدول مجل ــبة ب ــة والمحاس ــة المالي الرقاب

العربيــة. الخليــج  لــدول 
.- الرياض: األمانة العامة؛ 2022  

11 ص؛ 21 سم  
 -  0609 المجلــس:  لمطبوعــات  الموحــد  الرقــم   

2 0 2 2 / ك / ح /0 9 5
ــة // ــة// األدل ــدارات الخليجي ــبة// اإلص ــة// المحاس الرقاب  
ــس  ــة// دول مجل ــزة اإلداري ــح// األجه ــن واللوائ القواني

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

العنوان 
الوطني

6725 طريق جدة - حي الهدا
رقم الوحدة: 1

الرياض: 12324 - 3147
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متهيد

يف إطــار ســعي دواويــن الرقابــة املاليــة بــدول جملــس التعــاون إىل تطويــر وتنظيــم 
وتعزيــز العمــل املشــرك بــن أبنــاء دول اجمللــس، وخباصــة مــا يتصــل ابختصاصهــا 
الرقــايب ومــا حيكــم ذلــك مــن معايــر وممارســات، فقــد انقــش فريــق عمــل قواعــد 
)اخلامــس  اجتماعــه  اجمللــس يف  بــدول  املاليــة واحملاســبة  الرقابــة  لدواويــن  الرقابــة 
عشــر( املنعقــد مبقــر األمانــة العامــة جمللــس التعــان لــدول اخلليــج العربيــة مبدينــة 
الــرايض خــال الفــرة )4-5 مجــادى اآلخــر 1441هـــ املوافــق 29-30 ينايــر 
علــى  املدرجــة  املوضوعــات  مــن خــال  التعــاون  هــذا  تعزيــز  ُســبل  2020م(، 
جــدول أعمــال هــذا االجتمــاع، ومــن ذلــك مــا ســبق إصــداره مــن أدلــة مشــركة، 
وأمهيــة إعــادة النظــر يف هــذه اإلصــدارات وإدارهتــا مبــا حيقــق األهــداف املشــركة 

لدواويــن الرقابــة املاليــة واحملاســبة بــدول اجمللــس.
وقــد انتهــت هــذه املــداوالت إىل أمهيــة أن تكويــن إطــار مناســب إلصــدارات 
تصرحيــات  إطــار  مــع  اهليــكل  حيــث  مــن  يتوافــق  الرقابــة  قواعــد  عمــل  فريــق 
اإلنتوســاي، حتــت مســمى )اإلطــار العــام ألدلــة الرقابــة املشــركة لدواويــن املراقبــة 
واحملاســبة بــدول جملــس التعــاون(، وقــد ابدر الديــوان العــام للمحاســبة ابململكــة 

العربيــة الســعودية إبعــداده.
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اهلدف من وضع إطار:
يســعى فريــق عمــل قواعــد الرقابــة مــن خــال هــذا اإلطــار لوضــع خارطــة   
تنظيميــة لإلصــدارات املشــركة لدواويــن الرقابــة املاليــة واحملاســبة بــدول اجمللــس، 
متكــن الفريــق مــن حتديــد اجلوانــب الــي مت اســتيفاؤها يف إصــدارات ســابقة، وتلــك 
الــي ال تــزال هنــاك فرصــة لبحثهــا وإخراجهــا يف إصــدارات جديــدة، فضــًا عــن 
أهنــا ستســاعد يف ضبــط وتنقيــح اإلصــدارات احلاليــة لتحقيــق أقصــى اســتفادة 

ممكنــة مــن هــذه اإلصــدارات.
أسباب التوجه العتماد أطار ينظم اإلصدارات املشرتكة:

هنــاك العديــد مــن األســباب الــي دفعــت فريــق عمــل القواعــد للتوجــه العتمــاد 
إطــار ينظــم اإلصــدارات املشــركة لفريــق عمــل القواعــد، ومــن أمههــا:

املهنيــة  املرجعيــة  متثــل  والــي  اإلنتوســاي،  إصــدارات  إطــار  مــع  التماشــي     .1
العــام. القطــاع  علــى  الرقابــة  ملمارســة 

2.  مســاندة الفريــق يف التحديــد الدقيــق لنطــاق كل إصــدار مــن اإلصــدارات 
املشــركة، حبيــث يكــون مضمــون اإلصــدار متناســب مــع مــا يقابلــه مــن 

اإلنتوســاي. إصــدارات  إطــار  مهنيــة ضمــن  إصــدارات 
3.  وضــوح الرؤيــة جتــاه املوضوعــات الــي ينبغــي الركيــز عليهــا والعمــل علــى تبنيهــا 

يف خطــط فريــق العمــل املســتقبلية.
4.  دعم جهود تنقيح وتطوير وحتسن اإلصدارات السابقة.
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مكوانت اإلطار:
مت إعداد هذا اإلطار ابستخدام ذات األسلوب املتبع يف إطار التصرحيات   
املعايــر،  )املبــادئ،  مســتوايت  ثاثــة  مــن  يتكــون  والــذي  لإلنتوســاي،  املهنيــة 

اإلرشــادات(، كالتــايل:
أواًل: مت تقسيم اإلطار إىل ثالثة مستوايت رئيسية:

املســتوى األول: اإلطــار التنظيمــي لإلصــدارات املشــرتكة لدواويــن الرقابــة 
املاليــة واحملاســبة بــدول اجمللــس.

لدواويــن  املشــركة  ابإلصــدارات  اخلاصــة  التنظيمــات  مجيــع  علــى  ويشــتمل 
واحملاســبة  املاليــة  الرقابــة 

املستوى الثاين: أدلة معايري تنفيذ عمليات الرقابة.
ويشتمل على اإلصدارات اخلاصة ابملعاير الرقابية وتفاصيلها.

املستوى الثالث: أدلة وإرشادات وممارسات التدقيق.
ويشمل اإلصدارات اخلاصة ابألدلة اإلرشادية

اثنياً: ترميز املستوايت واإلصدارات ضمن كل مستوى:
    أ. ترميز املستوايت الثالثة الرئيسية وفق اآليت:

املستوى األول: ويرمز له ابلرمز )ت( كداللة على التنظيمات.
املستوى الثاين: ويرمز له ابلرمز )م( كداللة على املعايري
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املستوى الثالث: ويرمز له ابلرمز )أ( كداللة على األدلة
ب. ترميز اإلصدارات ضمن كل مستوى وفق اآليت:

عــدا  نطاقــه،  ضمــن  يقــع  الــذي  املســتوى  رمــز  إصــدار  يســبق كل     -
املســتوايت. مجيــع  يف  )ك(  ابلرمــز  هلــا  فرمــز  األخــرى  االرتباطــات 

-   الرميــز لإلصــدارات ضمــن املســتوى األول، وتبــدأ مــن الرقــم )1( إىل 
الرقــم )99(.

-   الرميــز لإلصــدارات ضمــن املســتوى الثــاين: وتبــدأ مــن الرقــم )100( 
إىل الرقــم )999(.

-   الرميز لإلصدارات ضمن املســتوى الثالث: وتبدأ من الرقم )1000( 
إىل الرقم )9999(.

ج.  ختصيص الرتميز ضمن كل مستوى وفق اآليت:
  -  ختصيص الرتميز لإلصدارات ضمن املستوى األول:

1.  خيصــص لإلصــدارات حــول املبــادئ األساســية واإلطــار التنظيمــي 
لألعمــال املشــركة األرقــام مــن )1 - 19(.

2.  خيصــص لإلصــدارات املتعلقــة بتنظيــم وإدارة وتوجيــه اإلصــدارات 
املشــركة األرقــام مــن )20 - 99(.

-  ختصيص الرتميز لإلصدارات ضمن املستوى الثاين: 
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1.  خيصــص لإلصــدارات املتعلقــة ابملبــادئ األساســية ملمارســة الرقابــة 
مــن )100 - 129(، وخيصــص  العــام األرقــام  القطــاع  علــى 
لإلصــدارات املتعلقــة ابملتطلبــات التنظيميــة لدواويــن الرقابــة املاليــة 
واحملاســبة )130 - 199(، كمــا خيصــص لارتباطــات األخــرى 

املتعلقــة هبــا األرقــام مــن )700 - 799(.
2.  خيصــص لإلصــدارات املتعلقــة ابلرقابــة املاليــة األرقــام مــن )200 
- 299(، كمــا خيصــص للتفاصيــل املتعلقــة مبعايــر الرقابــة املاليــة 

األرقــام مــن )2000 - 2999(.
مــن  األرقــام  األداء  علــى  املتعلقــة ابلرقابــة  3.  خيصــص لإلصــدارات 
مبعايــر  املتعلقــة  للتفاصيــل  خيصــص  399(، كمــا   -  300(

.)3999  -  3000( مــن  األرقــام  األداء  علــى  الرقابــة 
4.  خيصص لإلصدارات املتعلقة برقابة االمتثال األرقام من )400 - 
499(، كذلــك للتفاصيــل املتعلقــة مبعايــر رقابــة االمتثــال األرقــام 

من )4000 - 4999(.
5.  خيصــص لإلصــدارات املتعلقــة ابإلصــدارات األخــرى األرقــام مــن 
ابالرتباطــات  املتعلقــة  للتفاصيــل  699(، كذلــك   -  600(

.)6499 -  6000( مــن  األرقــام  األخــرى 
6.  خيصــص لإلصــدارات األخــرى املتعلقــة ابإلرشــادات األرقــام مــن 
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.)7499  -  7000(
-  ختصيص الرتميز لإلصدارات ضمن املستوى الثالث:

1.  خيصــص لإلصــدارات املتعلقــة ابإلرشــادات التكميليــة للرقابــة املاليــة 
األرقــام مــن )2900 - 2999(.

2.  خيصــص لإلصــدارات املتعلقــة ابإلرشــادات التكميليــة للرقابــة علــى 
األداء األرقــام مــن )3900 - 3999(.

3.  خيصص لإلصدارات املتعلقة ابإلرشادات التكميلية لرقابة االمتثال 
األرقام من )4900 - 4999(.

األخــرى  التكميليــة  ابإلرشــادات  املتعلقــة  لإلصــدارات  خيصــص    .4
.)6999 -  6900( مــن  األرقــام 

التكميليــة  ابإلرشــادات  املتعلقــة  األخــرى  لإلصــدارات  خيصــص    .5
.)7599 -  7500( مــن  األرقــام 

للموضوعــات  اإلرشــادية  املتعلقــة ابألدلــة  لإلصــدارات  6.  خيصــص 
.)5999 - 5000( مــن  األرقــام  اخلاصــة 

7.  خيصــص لإلصــدارات املتعلقــة ابألدلــة التوجيهيــة األخــرى األرقــام 
مــن )9000 - 9999(.
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د.  عرض اإلطار يف جدول اإلصدارات املشرتكة:
الوصفاإلصدارالرتميزاملستوى

اإلطار التنظيمي 
لإلصدارات املشرتكة 
لألجهزة ودواوين 

احملاسبة بدول اجمللس

ت

)19-1(

ت/1 ................

ت/2 ................

................

................

ت/20 ................)99-20(
ت/21 ................

................

................

اإلصدارات اخلاصة 
ابملعايري الرقابية 

وتفاصيلها

م )129-100(

)199-130(

)499-200(

)699-600(

)4999-2000(

)6499-6000(

م/100 ................

م/101 ................

م/600 ................
م/ 6001................

............ 

............

 ............

ك )799-700(
+ ك

)7499-7000(

ك/700 ................
ك/7000................

............

............

اإلصدارات اخلاصة 
ابألدلة اإلرشادية

أ )1999-1900(
)4999-2900(
)6999-6500(
)5999-5000(
)9999-9000(

أ/2900 ................

أ/2901 ................

أ/6500 ................

............

............

............

ك
)7999-7500(

ك/7500 ................

ك/5000 ................

ك/9000 ................

............

............ 
 ............
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