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جٕدح انؼًم انزلبثي يٍ ػذح
ارجبْبد يخزهفخ

 25دليمخ

انشزيحخ رلى

رؼزيف انًشبركيٍ ةانؼٕايم
انًخزهفخ انزي رؤ ز ػهٗ جٕدح
انؼًم انزلبثي
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راثؼب ًال  :ػزض رجبرة
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ػزض اْى انًؼبييز
ٔاورشبداد انًُٓيخ
انصبدرح ػٍ انًُظًبد
انًُٓيخ انًؼُيخ ثًُٓخ انزذليك
سٕاء ػهٗ انًسزٕٖ انذٔني
أ اإللهيًي أ انًحهٗ .

اثزاو دراسخ يمبرَخ ثيٍ
اوجٓشح انؼهيب نهزلبثخ ثشأٌ
يذٖ انزشايٓب ثبنًؼبييز
ٔاورشبداد انصبدرح ػٍ
انًُظًبد انًُٓيخ ٔانخبصخ
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 10دلبئك
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الىقج الالزم للجلست
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مفهىم جىدة العمل الرقببي

ًظرة عاهت دىل الجلست
أعرض

انشزيحخ رلى ()2-2( , )1-2

أخبر

انًشبركيٍ ثٓذف انجهسخ

حٌاول بالشرح

ػُبصز انجهسخ

أعرض

انشزيحخ رلى ()3-2

أسأل الوشاركيي

يب ْٕ يفٕٓيٓى نجٕدح انؼًم ثصفخ ػبيخ؟

أعرض

انشزيحخ رلى ( )4 -2

أسأل

كيف يًكٍ رطجيك ْذا انًفٕٓو ػهٗ انؼًم انزلبثي ؟

اعرض

انشزائح يٍ ( )5-2انٗ ()10-2

حٌاول بالشرح

يفٕٓو جٕدح انؼًم انزلبثي يٍ انجٓبد انًخزهفخ .

أخبر الوشاركيي

اٌ يفٕٓو جٕدح انؼًم انزلبثي يخزهف ٔفمب نهًُظٕر انذٖ يزى اخذِ ثبوػزجبر
ػُذ رحذيذِ .

أسأل الوشاركيي

يب ْي انؼٕايم انزي يزٌٔ آَب يًكٍ اٌ رؤ ز ػهٗ جٕدح انؼًم انزلبثي انذٖ
يمٕيٌٕ ثّ يٍ ٔالغ خجزارٓى انؼًهيخ ؟

حىقع االجاباث

اوسزمالل – انخجزاد انًُٓيخ انًزٕافزح نذٖ فزيك انزذليك – انزأْيم انؼهًي

الخاليت

نذٖ فزيك انزذليك

ًاقش الوشاركيي

ػٍ اوجبثبد انًمززحخ ٔصحزٓب

أعرض

انشزيحخ رلى () 11-2
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اشرح حفصيال

انؼٕاو ل انًخزهفخ انزي رؤ ز ػهٗ انؼًم انزلبثي .

وضخ

اٌ اوشزاف انفُي يٍ اْى انؼٕايم انزي رؤسر ػهٗ جٕدح انؼًم انزلبثي .

أعرض

انذراسبد انزي لبو ثٓب ثؼط انجبحليٍ نزحذيذ يجًٕػخ يٍ انًزغيزاد انزي
رؤ ز ػهٗ جٕدح انؼًم انزلبثي .

اكذ للوشاركيي

اٌ يؼظى انذراسبد انًيذاَيخ انزي رًذ ػهٗ يسزٕٖ اوجٓشح انؼهيب نهزلبثخ
ٔانى كبرت انخبصخ انًشأنخ ليُٓخ انزذليك نذراسخ انؼٕايم انزي رؤ ز عنٗ جٕدح
انؼًم انزلبثي اَذْذ انٗ يجًٕػخ يٍ انؼٕايم انٓبيخ ٔكبٌ اوشزاف انًُٓي
يٍ اْى ْذِ انؼٕايم .

وضخ للوشاركيي

اٌ ا وْزًبو ثجٕدح اوداء انًُٓي نهًذلميٍ صبرد ايزا ْبيب ػهٗ كبفخ
انًسزٕيبد ْٔذا يب دػي انًُظًبد انًُٓيخ انًؼُيخ ثًُٓخ انزذليك انٗ اصذار
انزي رٓذف انٗ رحسيٍ اوداء
يجًٕػخ يٍ اورشبداد ٔانًؼبييز انزلبثيخ
انًُٓي نهًذلميٍ ٔانزأكذ يٍ رُفيذ ػًهيخ انزذليك ثذرجخ ػبنيخ يٍ انجٕدح .

أعرض

انشزيحخ رلى . 12-2

وضخ للوشاركيي

اٌ كبفخ انًُظًبد انًُٓيخ سٕاء ػهٗ انًسزٕٖ انذٔني أ اإللهيًي أ انًحهٗ
لذ اصذرد يجًٕػخ يٍ اورشبداد ٔانًؼبييز انزي اْزًذ ثزحسيٍ جٕدح
انؼًم انًُٓي .

حٌاول بالشرح

انًؼبييز ٔاورشبداد انزي اصذررٓب انًُظًخ انذٔنيخ نألجٓشح انؼهيب نهزلبثخ
ٔانًحبسجخ ( اوَزٕسبٖ ).

أعرض

انشزيحخ رلى 13-2

أسأل

انًشبركيٍ ػٍ يالحظبرٓى ػٍ غجيؼخ اورشبداد انزي اصذررٓب اوَزٕسبٖ
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ركر الوشاركيي

الجلسة 2

ثبنفمزاد انزي رعًُزٓب انًؼبييز انصبدرح ػٍ اوَزٕسبٖ ٔخبصخ ثًسئٕنيخ
ٔيٓبو اوشزاف انفُي كأحذ دػبئى رُفيذ انًٓبو انزلبثيخ ثًسزٕٖ عاني يٍ
انجٕدح .

اعرض

انشزيحخ رلى 14-2

اسأل الوشاركيي

ػٍ يؼبييز انًزاجؼخ انذٔنيخ ٔيذٖ انزشاو انجٓبس اوػهٗ نهزلبثخ ثٓب .

اعرض

انشزيحخ رلى 15-2

حٌاول بالشرح

اورشبداد ٔانًؼبييز انزي اصذرْب اورحبد انذٔني نهًحبسجيٍ انمبََٕييٍ .

وضخ للوشاركيي

انخطٕغ انزٕجيٓيخ نهًُظًخ اؤرٔثيخ نألجٓشح انؼهيب نهزلبثخ كأحذ انًُظًبد
اولهيًيخ انزي رؼُٗ ثٕظغ َظبو نجٕدح انؼًم انزلبثي .

اركر حفصيال

انًزحهزيٍ انذيٍ يزى يٍ خالنٓى ارسبء َظبو نجٕد ح انؼًم انزلبثي في انجٓبس
اوػهٗ نهزلبثخ .

اسال الن شاركيي

ػٍ انجٕٓد انًجذٔنخ يٍ انًُظًبد انًُٓيخ انًحهيخ انًؼُيخ ثًُٓخ انًزاجؼخ
إلرسبء َظى جٕدح انؼًم انزلبثي .

اعرض

انشزيحخ رلى 16 -2

وضخ حفصيال

انجٕٓد انًجذٔنخ يٍ لجم ةػط انًُظًبد انًُٓيخ ثشأٌ َظبو جٕدح انؼًم
انزلبثي .
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اطلب
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يٍ انًشبركيٍ ػزض رجزثخ اجٓشرٓى اوػهٗ نهزلبثخ ثشأٌ َظى رلبثخ
ٔظًبٌ انجٕدح انًطجمخ داخم كم جٓبس اػهٗ نهزلبثخ .

دوى

اوجبثبد ػهٗ حبيهخ اؤراق انًُفصهخ .

اكذ

ػهٗ اًْيخ اوجزاءاد انخبصخ ثكم جٓبس اػهٗ

لخص

يب رى يُبلشزّ خالل انجهسخ

أخخخن

انجهسخ ثبنزأكيذ ػهٗ اوْزًبو يٍ لجم كبفخ اوغزاف انًؼُيخ ثًُٓخ انًزاجؼخ
ثئرسبء َظبو نجٕدح انؼًم انزلبثي ٔاكذ ػهٗ انؼٕايم انزي رؤ ز ػهٗ انجٕدح
ٔانزي رعًُذ اوشزاف انفُي ػهٗ انزذليك كأحذ اْى ْذِ انؼٕايم .

وضخ للوشاركيي

انزبنيخ يزاحم اوشزاف انفُي ػهٗ
اَّ ثُبء ػهٗ يب سجك سززُبٔل انجهسخ
انزذليك نزٕظح كيف سيزى انميبو ثذنك خالل كبفخ يزاحم انؼًم انزلبثي ٔيب ْي
انًمٕيبد انزي يجت رٕافزْب في انًشزف انفُي ػهٗ اػًبل انزذليك .

اخخخن

انجهسخ ثسؤال انًشبركيٍ ػٍ يّ اسزفسبراد ٔ ايّ رؼهيمبد نذيٓى .
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حغطيخها

الونهجيت

َظرج ػايح دٕل
انجهسح
ٔوًال :يفٕٓو ٔ ًْيح
ٔ ْذاف اإلشراف

يذاظرج
َ +قاش

اَيا ًال :صفاخ انقائًيٍ
ػهٗ األشراف

يذاظرج
َ +قاش

انلا ًال  :دٔاخ ٔ سانية
اإلشراف

يذاظرج
َ +قاش

راتؼا ًال  :تطثيقاخ
نثؼط سانية
اإلشراف
انخالصح

َقاش

الجلسة 1

هسخلسهاث الخذريب

الىقج الالزم
دقيقت

الهذف

انتؼريف تٓذف انجهسح
انشريذح ()1
ٔػُاصرْا
ئنقاء انعٕء ػهٗ يفٕٓو
انشرائخ يٍ رقى ()9-2
اإلشراف ٔ ًْيتّ ٔ ْذافّ
انتؼرف ػهٗ انًقٕياخ
انشرائخ يٍ رقى
األساسيح نُجاح اإلشراف
ٔػرض انًٓاو ٔانٕاجثاخ
()16-10
انًتؼهقح تاإلشراف
شرح ٔتٕظيخ :
شريذح رقى 12
يفٕٓو اوتصال انفؼال
ٔ ًْيتّ يغ تياٌ انؼُاصر
الشرائخ يٍ رقى ( )23-17انٕاجة تٕافرْا فٗ
انًشرف انُاجخ
ًْيح انتخطيػ ٔانتُظيى
شريذح رقى ()22
ٔتياٌ ًْيح انتفٕيط
انشريذتيٍ رقى ٖ ( )30-29انفؼال
انًٓاراخ األساسيح
انشرائخ يٍ رقى ( )33-31انٕاجة تٕافرْا فٗ انقائذ
يغ انتؼرف ػهٗ ياليخ
انشرائخ يٍ رقى ( )36-34شخصيح انقائذ انًشرف
خطٕاخ ٔيرادم دم
انًشكالخ ٔاتخار انقرار
انشرائخ يٍ رقى ()40-38
ػرض نثؼط تطثيقاخ
شرائخ 49,44
سانية اإلشراف انًتعًُح
اإلشراف انتُظيًٗ ٔ ًَاغ
شريذح رقى 42
اإلشراف
انتأكذ يٍ استيؼاب انًشاركيٍ
ٔانتأكيذ ػهٗ فٓى يٕظٕع
انجهسح

َقاش

الىقج الالزم للجلست

 10دقائق
 20دقيقح
 20دقيقح

 20دقيقح

 20دقيقح
 20دقيقح

 25دقيقح

 35دقيقح

 10دقائق
 180دقيقت
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اإلطار العام لإلشراف الفنى على التدقيق

نظرة عاهت دىل الجلست
أعرض

انشريذح رقى ()1

أخبر

انًشاركيٍ تٓذف انجهسح

وضخ

يفٕٓو ٔ ًْيح ٔ ْذاف اإلشراف

أعرض

انشرائخ يٍ رقى ()9-2

حناول بالشرح

صفاخ انقائًيٍ ػهٗ اإلشراف

أعرض

شريذح رقى ()10

أسأل الوشاركين

يا ْٗ انًقٕياخ األساسيح نُجاح اإلشراف

أعرض

شريذح رقى ()11

أسأل

يا ْٗ انٕاجثاخ انًتؼهقح تانرؤساء ٔانًرؤسيٍ

إعرض

انشرائخ يٍ رقى ()16-13

حناول بالشرح

دٔاخ ٔ سانية اإلشراف

إعرض

الشريذح رقى ()12

أخبر الوشاركين

ػٍ يفٕٓو اوتصال

إعرض

الشرائخ يٍ رقى ()21-17

أسأل

كيف يكٌٕ اوتصال فؼال

وضخ

ًْيح اوتصال

أسأل الوشاركين

يفٕٓو انتخطيػ ػرض شريذح رقى ()22

ناقش الوشاركين

انؼُاصر انٕاجة تٕافرْا فٗ انًشرف انُاجخ

أعرض

شريذح رقى ()23

كيف

يكٌٕ انتُظيى جيذ

إعرض

الشريذح رقى ()30
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ها هى

داوخ انتفٕيط انفؼال

أعرض

الشريذح رقى ()31

أسأل

ْم ُْاك ظرٔرج نهتفٕيط او و

حناول بالشرح

سانية انقيادج

أسأل

انًٓاراخ األساسيح انٕاجة تٕافرْا فٗ انقائذ انًشرف

أحرك للوشاركين

فرصح نهتفكير فٗ شخصيح انقائذ انًشرف

ها هى

خصائص انقائذ انًشرف

أعرض

شريذح رقى ()36

حناول بالشرح

خطٕاخ ٔيرادم دم انًشكالخ ٔاتخار انقرار

أعرض

انشرائخ رقى ٖ 39,38

أسأل

يا ْٗ انصؼٕتاخ انتٗ قذ تٕاجّ انًشرف ػُذ اتخار انقرار

أعرض

انشريذح رقى ()4

ركر الوشاركين

َّ وتذ يٍ ٌ ُْاك ْذف ٔاظخ يسؼٗ انقائذ نتذقيقّ

أسأل

انصفاخ انٕاجة تٕافرْا فٗ انٓذف انجيذ

أعرض

انشريذح رقى ()28

ابذأ فى

ػرض تطثيقاخ نثؼط سانية اإلشراف

أسأل الوشاركين

ػٍ يفٕٓو اإلشراف انتُظيًٗ

أعرض

انشرائخ يٍ رقى ()49-44

ها هى

انًستٕياخ اإلداريح نإلشراف انتُظيًٗ

ركر الوشاركين

تأٌ ُْاك ًَاغ يتؼذدج نإلشراف

أسأل

كيف يكٌٕ اإلشراف اإلتذاػٗ

لخص

انجهسح

أخخخن

انجهسح تسإال انًشاركيٍ ػٍ يّ استفساراخ نذيٓى ٔ ايّ ئظافاخ جذيذج
يٕدٌٔ اوشارِ ئنيٓا
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النقاط الري سيرن
ذغطيرها

الونهجيح

ٔظشح ػبِخ دٛي
اٌجٍسخ
ٚوًال :اإلششاف اٌفٕٟ
اٌفؼبي اثٕبء ِشدٍخ
اٌزخط١ػ ِ ٚمِٛبد
األششاف اٌفٕ ٟاثٕبء
ِشدٍخ اٌزخط١ػ

ِذبظشح
ٔ +مبش

ِذبظشح
ٔ +مبش

ثبٌلب ًال  :اإلششاف اٌفٕٟ
اٌفؼبي ٌّشدٍخ رٕف١ز
ػٍّ١خ اٌزذل١ك ٚاػذاد
اٌزمبس٠ش ِٙٚبَ
ِٚسئ١ٌٛبد اوششاف
اٌفٕ ٟخالٌٙب .

ِذبظشح
ٔ +مبش

اٌخالصخ

هسرلسهاخ الرذرية

الىقد الالزم
دقيقح

الهذف

اٌششائخ ِٓ سلُ ( )1-3اٌٝ
اٌزؼش٠ف ثٙذف اٌجٍسخ
ٚػٕبصش٘ب
()3-3
إٌمبء اٌعٛء ػٍِ ٝفَٛٙ
اٌزخط١ػ ثصفخ ػبِخ ثُ
اٌششائخ
اٌزؼش٠ف ثزخط١ػ اٌؼًّ
سلُ ( )4-3اٌ) 7-3 ( ٝ
اٌشلبثٚ ٟاّ٘١زٗ ٚاٌزؼشف  10دل١مخ
ػٍ ٝاٌّمِٛبد األسبس١خ
ٌٕجبح اإلششاف اثٕبء
ِشدٍخ اٌزخط١ػ
اٌزؼش٠ف ثّب ٘ ٛاٌّسزٜٛ
اٌشش٠ذز ٓ١سلّ)8-3( ٟ
اإلششاف اٌّسئٛي ػٓ
اٌزخط١ػ ٌؼٍّ١خ اٌزذل١ك ِٚب
 10دل١مخ
 ٚسلُ ()9-3
٘ ٟاٌخطٛاد ٚاٌّٙبَ اٌزٟ
س١م َٛثٙب دز ٝاػزّبد
خطخ اٌزذل١ك .
اٌزؼش٠ف ثّشدٍخ رٕف١ز
ِّٙخ اٌزذل١ك ٚاػذاد
 25دل١مخ
اٌزمبس٠ش ٚػشض
ششائخ ِٓ سلُ ()10-3
اٌّسئ١ٌٛبد اٌز٠ ٟم َٛثٙب
اٌّششف اٌفٕ ٟفِ ٟشدٍخ
اٌ ٝسلُ () 12-3
رٕف١ز ػٍّ١خ اٌزذل١ك.

 10دلبئك

ثبٔ١ب ًال :اٌّسزٜٛ
اإلششاف ٟاٌّسئٛي ػٓ
اٌزخط١ػ ٚاػزّبد خطخ
اٌؼًّ .

ساثؼب ًال :اٌمبئُ ثّٙبَ
اوششاف اٌفٕ ٟاثٕبء
ِشدٍخ اٌزٕف١ز ٚ.إٌّػ
اٌم١بد ٞاٌّلبٌٟ
ٌإلششاف اٌفٕ ٟػٍٝ
اٌزذل١ك
خبِسب  :رّشٓ٠

الجلسة 3

اٌشش٠ذز ٓ١سلّ)13-3( ٟ
ِذبظشح
ٔٚمبش

 ٚسلُ ()14-3

ٔمبش

اٚساق ِٕفصٍخ

اٌزؼش٠ف ثبٌّسزٜٛ
اإلششاف ٟاٌّسئٛي ػٓ
ِشدٍخ رٕف١ز ػٍّ١خ اٌزذل١ك
ٚرذذ٠ذ إٌّػ اٌم١بدٞ
ايِٕبست ٌّشدٍخ رٕف١ز
اٌزذل١ك.

 50دل١مخ
اٌزأوذ ِٓ اسز١ؼبة اٌّشبسوٓ١
ٚاٌزأو١ذ ػٍ ٝفِٛ ُٙظٛع
اٌجٍسخ

ٔمبش

 10دل١مخ

الىقد الالزم للجلسح

 5دلبئك
 120دقيقح
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نظرج عاهح دىل الجلسح
أعرض

اٌششائخ اسلبَ ( )1-3دز)3-3( ٝ

أخثر

اٌّشبسو ٓ١ثٙذف ٚػٕبصش اٌجٍسخ.

اسال

اٌّشبسو ٓ١ػٓ ِفٌٍ ُِٙٛٙزخط١ػ .

اعرض

اٌشش٠ذخ سلُ (.)4-3

وضخ

ِف١ّ٘ ٚ َٛٙخ اٌزخط١ػ ثصفخ ػبِخ .

اسال

اٌّشبسو ٓ١ػٓ ِفٌ ُِٙٛٙزخط١ػ اٌؼًّ اٌشلبثٚ ِٓ ٟالغ خجشر ُٙاٌؼٍّ١خ .

أعرض

اٌششٞحح سلُ (. )5-3

اسال

اٌّشبسوٌّ ٓ١برا ٙ٠زُ اٌّششف ثبٌزخط١ػ ؟

اعرض

اٌشش٠ذخ سلُ () 6-3

اكذ

ٌٍّشبسو ٓ١اْ اسبط ٔجبح اٌؼًّ اٌشلبث٠ ٟجذ ِٓ ِشدٍخ اٌزخط١ػ ٌٚزٌه ٠جت
اْ رذظ ٝثأّ٘١خ ثبٌغخ ِٓ لجً ِضا ٌٟٚإٌّٙخ .

اسال

اٌّشبسو ٓ١ػٓ اٌّمِٛبد اٌز٠ ٝجت رٛافش٘ب ف ٝاٌّسئٛي ػٓ رخط١ػ
اٌؼًّ اٌشلبث ٟ؟

اعرض
اسال
اعرض

اٌشش٠ذخ سلُ ( .)7 – 3
اٌّشبسوِ ٓ١ب ٘ ٛاٌّسز ٜٛاإلششاف ٟاٌّسئٛي ػٓ رخط١ػ اٌؼًّ اٌشلبث ٟ؟
اٌشش٠ذخ سلُ ( ) 8 – 3
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الجلسة 3

اخزالف اٌّسز ٜٛاإلششاف ٟاٌّسئٛي ػٓ اٌزخط١ػ دست دجُ ٚغج١ؼخ
اٌؼًّ ٚدسجخ رؼم١ذٖ .

وضخ

اْ اٌزخط١ػ ٌٍّٙبَ اٌشلبث١خ ػٍِ ٝسز ٜٛاٌجٙبص اوػٌٍٍ ٝشلبثخ وىً
٠خزٍف ػٓ اٌزخط١ػ ٌٍّّٙخ اٌشلبث١خ رارٙب .

أسأل الوشاركين

ػٓ ِذز ٜٛخطخ اٌؼًّ اٌز٠ ٟزُ اػزّبد٘ب ٌٍّٙبَ اٌشلبث١خ اٌز٠ ٟضاٌٙٔٛٚب ؟

أعرض

اٌشش٠ذخ سلُ ( ) 9-3

ذناول تالشرح

اٌّزطٍجبد اٌز٠ ٟجت اْ رزعّٕٙب خطخ اٌؼًّ اٌّؼزّذح ٌزٕف١ز اٌّّٙخ اٌشلبث١خ .

اسال الوشاركين

ِب ٘ ٟاٌٛاججبد اٌّزؼٍمخ ثبإلششاف اٌفٕ ٟاثٕبء ِشدٍخ رٕف١ز اٌؼًّ اٌشلبث ٟ؟

ذناول تالشرح

اٌششائخ ِٓ سلُ ( )10-3اٌ. ) 11 – 3 ( ٝ

اسال الوشاركين

ػٓ ِشدٍخ اػذاد اٌزمش٠ش ٚدٚس اٌّششف اٌفٕ ٟخالٌٙب ؟

اعرض

ايشش٠ذخ سلُ (. )12 - 3

أسأل

ِب ٘ ٟاٌّمِٛبد اٌّطٍٛة رٛافش٘ب ف٠ ّٓ١م َٛثّسئ١ٌٛخ رٕف١ز اٌؼًّ اٌشلبث ٟ؟

اعرض

ايشش٠ذخ سلُ (. )13-3

وضخ

اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ اٌز٠ ٟجت رٛافش٘ب ف ٝاٌّششف اٌفٕ ٟػٍِ ٝشدٍخ رٕف١ز
ػٍّ١خ اٌزذل١ك ٚو١ف ٠ؤثش رٛافش ٘زٖ اٌّٙبساد ػٍ ٝوفبءح ػٍّ١خ اٌزذل١ك ؟

أسأل الوشاركين

ً٘ ٕ٘بن ّٔػ ل١بدِ ٞلبٌٌ ٟإلششاف اٌفٕ ٟػٍ ٝاٌزذل١ك ؟

ناقش

اوجبثبد اٌّمزشدخ ِٓ اٌّشبسو. ٓ١

ركر الوشاركين

ثأّٔبغ اٌم١بدح اٌز ٟرُ ِٕبلشزٙب ف ٟاٌجٍسخ اٌسبثمخ .

أعرض

اٌشش٠ذخ سلُ (. ) 14 – 3

اكذ

أٗ و ّ٠ىٓ اػزجبس اْ ٕ٘بن ّٔطب اششاف١ب ِلبٌ١ب صبٌخ ٌالسزخذاَ ف ٝوبفخ
اٌٛدذاد اٌز ٝرؼًّ فِٕٙ ٝخ اٌزذل١ك اٌ ٚىبفخ اٌّّٙبد اٌشلبث١خ رارٙب .
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اضف

الجلسة 3

اْ ِٓ ٠زذًّ ِسئ١ٌٛخ اوششاف اٌفٕ ٟػٍ ٝػٍّ١بد اٌزذل١ك ّ٠ىٓ اْ ٕ٠زمً ِٓ
ّٔػ اٌ ٝاخش اخزا ف ٟاػزجبسٖ ػذح ػٛاًِ .

اسال الوشاركين
ناقش االجاتاخ
ذناول تالشرح

ِب ٘ ٟاٌؼٛاًِ اٌزّ٠ ٟىٓ اْ رؤثش ػٍّٔ ٝػ اوششاف اٌفٕ ٟاٌّسزخذَ ؟
اٌز٠ ٟزُ غشدٙب ِٓ اٌّشبسو. ٓ١
اٌؼٛاًِ اٌز٠ ٟزُ اخز٘ب ف ٝاوػزجبس ػٕذ ا خز١بس إٌّػ اإلششاف ٟاٌّسزخذَ ِٓٚ
اّ٘ٙب :
غج١ؼخ ػٍّ١خ اٌزذل١ك .
خصبئص اػعبء فش٠ك اٌزذل١ك .
ِذ ٜرذم١ك ا٘ذاف ِٕشأح اٌزذل١ك.
غج١ؼخ اٌّششف اٌفٕ ٟرارٗ .

اخثر الوشاركين

رطج١ك ٌّب رٕبٌٕٚبٖ ثبٌجٍسخ س١زُ رٛص٠غ رّش٠ ٓ٠زعّٓ ثؼط اِلٍخ ٌجغض
ا
أٗ
اٌّٛالف ايدّ٠ ٜىٓ اْ رٛاجٗ اٌّسز ٜٛاوششاف ٝاٌّسئٛي ػٓ فش٠ك اٌزذل١ك .

قن

ثزٛص٠غ اٚساق اٌزّش ٓ٠ػٍ ٝاٌّشبسو. ٓ١

اخثر الوشاركين

٘ذف اٌزّشٚ ٓ٠اٌّطٍٛة ُِٓ٘ .

قن ترقسين

اٌّشبسو ٓ١اٌِ ٝجّٛػبد .

اطلة

ِٓ اٌّشبسو ٓ١لشاءح اٌزّش ٓ٠ج١ذا وال ثّفشدٖ ثُ ِٕبلشخ اوجبثبد اٌّمزشدخ ِغ
اٌّجّٛػخ.

ركر الوشاركين

اْ اٌّطٍٛة ِٕ ُٙالزشاح دٍٛي ٌٍذبود اٌز٠ ٟزعّٕٙب اٌزّش ٓ٠ثُ اخز١بس ِّلً
ٌِٕ ُٙىً ِجّٛػخ ٠ؼشض اٌذٍٛي اٌز ٟرٛصٍٛا ٌٙب .

اخثر الوشاركين

ثبٌٛلذ اٌّزبح .

اطلة هن

ِّلً وً ِجّٛػخ ػشض اٌذً اٌّمزشح ٌٍّجّٛػخ .

ناقش

اوجبثبد اٌّمزشدخ
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أعرض

اوجبثخ اٌصذ١ذخ .

لخص

ِب رُ ِٕبلشزٗ خالي اٌجٍسخ .

أخررن

اٌجٍسخ ثسؤاي اٌّشبسو ٓ١ػٓ  ٗ٠اسزفسبساد ٌذ ٚ ُٙ٠ا ٗ٠إظبفبد جذ٠ذح
ٛ٠د ْٚاإلشبسح إٌٙ١ب .

ارتط

ِذز ٜٛاٌجٍسخ اٌذبٌ١خ ثبٌجٍسخ اٌمبدِخ.

واخثر الوشاركين ثأُ٘ إٌمبغ اٌز ٟس١زُ ِٕبلشزٙب ف ٟاٌجٍسخ اٌمبدِخ .
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الجلسة الثالثة
تمرين
ذورين

الوعطياخ :
رخ ً١أه ِسؤٚي ػٓ فش٠ك ػًّ ٚثّٕ١ب ٔذ لبئذ ٘زا اٌفش٠ك ظٙشد ايَ شبوً ا٢ر١خ.
الش اٌّشىٍخ ٚاٌذٍٛي اٌّّىٕخ ثُ اخزش اإلجبثخ إٌّبسجخ اٌز ٟرؼجش ػٕه .
ا  -فش٠مه ٚٞاجٗ ِشىٍخ ف ٟاٌجذء ف ٟاٌؼًٌّ .مذ دبٌٚذ جؼً اٌجّ١غ ٠شؼش ْٚثبوسر١بح .
رش ٜاْ جّ١غ اػعبء اٌفش٠ك ٠جذ ْٚا٘زّبَ ٚرؼبٔٚب ٌٚىٓ ٕ٘بن رشدد ٌٍجذء ف ٟاٌؼًّ و١ف
سزٛاجٗ رٌه ؟
- 1اؤزظبس دز٠ ٝىٛٔٛا ػٍ ٝاسزؼذاد ٌجذء اٌؼًّ .
- 2رمزشح ػٍ ٝاٌّجّٛػخ اٌزص٠ٛذ ثشأْ ِب ٕ٠جغ ٟػٍّٗ ف ٟاٌخطٛح اٌزبٌ١خ .
 - 3رٛص٠غ ثؼط اٌّٙبَ اٌّذذدح ػٍِ ٝخزٍف إٌبط ِٚسبػذر ُٙػٍ ٝإرّبَ ِٙبِ. ُٙ

ب  -اٌفش٠ك ٠ؼًّ ثشىً ج١ذ ٌٍغب٠خ ٚاألػعبء ػٍ ٝػاللخ غ١جخ ِغ ثؼع ُٙاٌجؼط .
إٌّبلشبد د١خ ٚاٌجّ١غ ٠سبُ٘ ف ٟاٌفش٠ك سدد اٌزأوذ ِٓ ْ ٘زا و ٠ضاي ِسزّشاًال .فّبرا
رفؼً ؟
- 1رخفط ل١بدره ٚرسّخ ألػعبء اٌفش٠ك ثم١بدرٗ إٌ ٝلص ٝدذ ِّىٓ .
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- 2رزأوذ ِٓ ْ اٌجّ١غ ِزفك ػٍ ٝوً ٔمطخ لجً اٌّزبثؼخ .
- 3اثم ٟػٍ ٝاٌّجّٛػخ رذذ رذىّه  ٚسزفمذ اٌّجّٛػخ صخّٙب .
ج  -وبْ فش٠ك اٌؼًّ ِلّش ٌٍغب٠خ .لبَ اثٕ ٚ ٓ١ثالثخ ِٓ األػعبء ثّؼظُ ِب ٠جت
أجبصٖ ِٓ ػًّ ٠ .جذ ْ ٚاٌجّ١غ سؼ١ذ ٚو رٛجذ ِشىالد ٚاظذخ ثٌٚ ُٕٙ١ىٕه رشغت
ف ٟإجشاء ثؼط اٌزغ١١شاد دز٠ ٝشزشن ػعبء ولش .
 - 1لٛي اٌذم١مخ وّب ٘ .ٟرؼشض اٌزغ١١شاد ٚرشٙٔ ٜب رٕفز .
 - 2الزشح اٌزغ١١شاد  .فسش ٌّبرا ٔزُ ثذبجخ إٌٙ١ب ٚارشن اٌمشاس ٌفش٠ك اٌؼًّ ي٠كسس ِب
اٌز٠ ٞزؼ ٓ١اٌم١بَ ثٗ .
 - 3و رفؼً  ٞشٟء لذ ٙ٠ذد اؤزبج١خ ٌفش٠ك اٌؼًّ .
د ٠ -ؼًّ اٌفش٠ك ثشىً ج١ذ ٚاٌؼاللبد فّ١ب ث ٓ١األػعبء إ٠جبث١خ ٌٍغب٠خ  .رشؼش ٔه غ١ش
ِزأوذ إٌ ٝدذ ِب ػٓ ػذَ ٚجٛد ارجبٖ ٌفش٠ك اٌؼًّ .فّبرا رفؼً ؟
- 1رزشن فش٠ك اٌؼًّ ٌٍؼًّ ثّفشدٖ .
- 2رطٍت اٌسٍطخ ثجػء إلػطبء اٌفش٠ك اٌّض٠ذ ِٓ اورجبٖ .
- 3اسأي فش٠ك اٌؼًّ ِب إرا وبْ ػٍ١ه رمذ ُ٠اٌّض٠ذ ِٓ اٌزٛج ٗ١ثُ اِزلً ٌشغجبر. ُٙ

اوشزشان فِٕ ٟبلشخ فّ١ب ث ٓ١وً ِجّٛػخ ٌٍٛصٛي ٌٍذً اٌّمزشح
رخزبس وً ِجّٛػخ ِزذذس ٌؼشض اٌذً اٌّمزشح
اٌٛلذ اٌّخصص إلػذاد اوجبثخ اٌّمزشدخ  15 :دل١مخ
اٌٛلذ اٌّخصص ٌٍؼشض ٌىً ِجّٛػخ  5 :دلبئك
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رخ ً١أه ِسؤٚي ػٓ فش٠ك ػًّ ٚثّٕ١ب ٔذ لبئذ ٘زا اٌفش٠ك ظٙشد ايَ شبوً ا٢ر١خ .الش
اٌّشىٍخ ٚاٌذٍٛي اٌّّىٕخ ثُ اخزش اإلجبثخ إٌّبسجخ اٌز ٟرؼجش ػٕه .
ا  -فش٠مه ٚٞاجٗ ِشىٍخ ف ٟاٌجذء ف ٟاٌؼًٌّ .مذ دبٌٚذ ٌجؼً اٌجّ١غ ٠شؼش ْٚثبوسر١بح
٠ٚسّخ ٌه اٌٛلذ ٌٍزؼشف٠ .جذ ْ ٚاٌجّ١غ ِٙزُ ِٚزؼبٌٚ ْٚىٓ ٕ٘بن رشدد ٌٍجذء ف ٟاٌؼًّ
و١ف سزٛاجٗ رٌه ؟
- 4اؤزظبس دز٠ ٝىٛٔٛا ػٍ ٝاسزؼذاد ٌجذء اٌؼًّ .
- 5رمزشح ػٍ ٝاٌّجّٛػخ اٌزص٠ٛذ ثشأْ ِب ٕ٠جغ ٟػٍّٗ ف ٟاٌخطٛح اٌزبٌ١خ.
 - 6رٛص٠غ ثؼط اٌّٙبَ اٌّذذدح ػٍِ ٝخزٍف إٌبط ِٚسبػذر ُٙػٍ ٝإرّبَ ِٙبِ. ُٙ
الرفسير
اٌفش٠ك ثذبجخ إٌ ٝرذذ٠ذ ارجبٖ ٚرٛجٌ ٗ١جذء اٌؼًّ ٌزٌه فبإلجبثخ سلُ ( ٟ٘ )3اٌذً
اٌزص٠ٛذ ٌٓ ٠ىِ ْٛف١ذاًال ٚاٌس١ش ف ٟارجبٖ غ١ش رٛج ٟٙ١س١ؼًّ ػٍ ٝاٌّذٜ
اوفعً ف
اٌجؼ١ذ ٌٚىٕٗ س١ىِ ْٛذجػ ف ٟاٌّذ ٜاٌمص١ش .

ب  -اٌفش٠ك ٠ؼًّ ثشىً ج١ذ ٌٍغب٠خ ٚاألػعبء ػٍ ٝػاللخ غ١جخ ِغ ثؼع ُٙاٌجؼط .
إٌّبلشبد د١خ ٚاٌجّ١غ ٠سبُ٘ ف ٟاٌفش٠ك سدد اٌزأوذ ِٓ ْ ٘زا و ٠ضاي ِسزّشاًال.فّبرا
رفؼً ؟
- 4رخفط ل١بدره ٚرسّخ ألػعبء اٌفش٠ك ثم١بدرٗ إٌ ٝلص ٝدذ ِّىٓ .
- 5رزأوذ ِٓ ْ اٌجّ١غ ِزفك ػٍ ٝوً ٔمطخ لجً اٌّزبثؼخ .
- 6اثم ٟػٍ ٝاٌّجّٛػخ رذذ رذىّه  ٚسزفمذ اٌّجّٛػخ صخّٙب .
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الرفسير :
اإلجبة اٌصذ١ذخ ٘ ٝسلُ ( )1
ح
ارا ورٛجذ ِشىٍخ" .إرا يَ ٠زُ اٌىسش فال رصٍذٙب!"
ج  -وبْ فش٠ك اٌؼًّ ِلّش ٌٍغب٠خ .لبَ اثٕ ٚ ٓ١ثالثخ ِٓ األػعبء ثّؼظُ ِب ٠جت
أجبصٖ ِٓ ػًّ ٠ .جذ ْ ٚاٌجّ١غ سؼ١ذ ٚو رٛجذ ِشىالد ٚاظذخ ثٌٚ ُٕٙ١ىٕه رشغت
ف ٟإجشاء ثؼط اٌزغ١١شاد دز٠ ٝشزشن ػعبء ولش .
 - 4لٛي اٌذم١مخ وّب ٘ .ٟرؼشض اٌزغ١١شاد ٚرشٙٔ ٜب رٕفز .
 - 5الزشح اٌزغ١١شاد .فسش ٌّبرا ٔزُ ثذبجخ إٌٙ١ب ٚارشن اٌمشاس ٌفش٠ك اٌؼًّ ي٠كسس ِب
اٌز٠ ٞزؼ ٓ١اٌم١بَ ثٗ .
 - 6و رفؼً  ٞشٟء لذ ٙ٠ذد اؤزبج١خ ٌفش٠ك اٌؼًّ .
الرفسير :
فش٠ك اٌؼًّ ِٕزج ٌٚىٓ اٌجّ١غ و ٠سبُ٘ .اٌفش٠ك ف ٟدبجخ إٌِ ٝسبػذح ٌٚىٓ ثٕٙج
اٌزٛج ٗ١اٌّجبشش وبإلجبثخ ( )1لذ رسجت اٌزّشد ِب اٌزٛج ٗ١اٌغ١ش ِجبشش وبإلجبثخ ( ) 3
ٌٓ ٠سبػذ ف ٟإششان األػعبء اٌٙبدئخ ٌٚزٌه فبإلجبثخ ( ٟ٘ )2األفعً.

د ٠ -ؼًّ اٌفش٠ك ثشىً ج١ذ ٚاٌؼاللبد فّ١ب ث ٓ١األػعبء إ٠جبث١خ ٌٍغب٠خ  .رشؼش ٔه غ١ش
ِزأوذ إٌ ٝدذ ِب ػٓ ػذَ ٚجٛد ارجبٖ ٌفش٠ك اٌؼًّ .فّبرا رفؼً ؟
- 4رزشن فش٠ك اٌؼًّ ٌٍؼًّ ثّفشدٖ .
- 5رطٍت اٌسٍطخ ثجػء إلػطبء اٌفش٠ك اٌّض٠ذ ِٓ اورجبٖ .
- 6اسأي فش٠ك اٌؼًّ ِب إرا وبْ ػٍ١ه رمذ ُ٠اٌّض٠ذ ِٓ اٌزٛج ٗ١ثُ اِزلً ٌشغجبر. ُٙ
الرفسير :
٘زٖ اٌّشىٍخ ِّبثٍخ ٌٍّشىٍخ اٌلبٔ١خ ففش٠ك اٌؼًّ ٞػًّ ثشىً ج١ذ ٌزٌه و داػ ٝورخبر ٞ
إجشاء ػٕذِب و رى ْٛف ٟدبجخ إٌ ٝرٌه  .جشة اوخز١بس ()1
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النقاط التي
سيتم تغطيتها
ىدف اجللسة وعناصرىا

المنهجية
زلاضرة موجزة

مقدمة عن تقييم جودة العمل زلاضرة موجزة،
مناقشات
الرقاىب
االطار العام لتقييم جودة
العمل الرقاىب

زلاضرة موجزة
مناقشات
دترين

دوراالشراف ىف مرحلة ختطيط زلاضرة موجزة
مناقشات
تقييم جودة العمل الرقاىب
تلخيص

زلاضرة موجزة

مستلزمات
التدريب
شرحية1/4
شرحية2/4
الشر ائح من
 3/4حىت
23/4

الوقت
اللّالزم
 5دقائق

الهدف
اجللسة

ابراز ىدف
وعناصرىا
اعطاء مقدمة حول تقييم  5دقائق
جودة العمل الرقاىب ومراحلها
وموقع االشراف منها
التعرف على االطار العام  75دقيقة
لتقييم جودة العمل الرقاىب
من حيث
ادلفهوم،األىداف،اجملاالت،
فريق العمل،أساليب التقييم

ابراز دوراالشراف ىف مرحلة
الشرائح من
24/4اىل 29/4ختطيط تقييم جودة العمل
الرقاىب
التأكد من استيعاب
ادلشاركني حملتويات اجللسة

 30دقيقة

الوقت اإلمجاىل

 5دقائق
120
دقيقة

اعرض الشرحية ، 1/4مث
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اعرض الشرحية 2/4
اخبر ادلشاركني مبوضوع اجللسة ادلوضح ىف الشرحية
اعرض الشرائح من  3/4حىت 5/4

استمر

وضح

واعطهم مقدمة عن تقييم جودة العمل الرقاىب ومراحلها وموقع
االشراف منها ،موضحا ان تقييم جودة العمل الرقاىب ال يعىن أن التأكد من
اجلودة عملية تأتى عند هناية عملية الرقابة "التدقيق" أو بعد االنتهاء من اعداد
التقرير الرقاىب فقط ،كما قد يتبادر اىل الذىن ،ولكنها قد تكون مصاحبة للعمل
الرقاىب منذ بدايتو حىت هنايتو أى تشمل مراحلو الثالث التخطيط والتنفيذ
والتقرير ،اذ أن اصلاز العمل الرقاىب بصورة اقتصادية وكفاءة وفاعلية يتطلب
رقابة اجلودة بالنسبة لكل مرحلة لتدارك أوجو القصور أو الضعف فيها
وزلاولة تالفيها أو التغلب عليها،ويطلق على ىذه ادلرحلة تقييم جودة العمل
الرقاىب ماقبل االصدار ،وىى الىت يقوم هبا ادلستويات اإلشرافية ىف فريق
العمل الرقاىب ذاتو ،وقد تكون بعد االنتهاء من اصدار التقرير الرقاىب،ويطلق
عليها مرحلة تقييم جودة العمل الرقاىب مابعد االصدار ،ويقوم هبا فريق أو جلنة
أو تقسيم تنظيمى يشكل ذلذا الغرض داخل اذليكل التنظيمى للجهاز الرقاىب،أو
جهاز رقاىب نظري.
وىف كلتا احلالتني تشمل عملية تقييم جودة العمل الرقاىب ثالثة مراحل أساسية
أيض تتمثل ىف مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقرير لتقييم جودة
ا
العمل الرقاىب.
للمشاركني قائال لذلك سنتناول ىف ىذه اجللسة واجللسات التالية العالقة
بني االشراف الفىن ونظام جودة العمل الرقاىب من خالل توضيح
دور االشراف ىف تقييم جودة العمل الرقاىب.
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اعرض

استمر
اعرض
اخبر
استمر
اعرض

الشرحية  6/4موضحا  ،وذلك على النحو التاىل:
 دور االشراف ىف مرحلة ختطيط تقييم جودة العمل الرقاىب. دور االشراف ىف مرحلة تنفيذ تقييم جودة العمل الرقاىب. دور االشراف ىف مرحلة تقرير تقييم جودة العمل الرقاىب.وسنتناول ىف ىذه اجللسة ادلرحلة األوىل وىى مرحلة ختط يط عملية تقييم جودة
العمل الرقاىب.
الشرحية 7/4
ادلشاركني هبدف اجللسة ادلوضح بالشرحية
وقبل ان نتناول ذلك بالتفصيل سنتعرض لالطار العام لتقييم جودة العمل الرقاىب،
لذلك ستتكون جلستنا من عنصرين رئيسيني على النحو التاىل:
الشرحية  8/4موضحا عناصر اجللسة

القسم االول :اإلطار العام لتقييم جودة العمل الرقابى:
اعرض

الشرحية 9/4

اخبرهم

ابلعناصر الىت سيتم تناوذلا ىف القسم األول من اجللسة وادلوضحة ىف الشرحية

اسألهم

عن مفهوم اجلودة الذى سبق تناولو ىف جلسة سابقة

اعرض الشرحية 10/4
ذكرهم

مبفهوم اجلودة ادلعتمد من ادلنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة ادلالية واحملاسبة ىف
دورهتا التاسعة جلمعيتها العامة عام  2007الوارد ىف الشرحية

أستمر

وأسأل ادلشاركني عن مفهوم تقييم جودة العمل الرقاىب وفقا لذلك؟
لالجابات ودوهنا على االوراق ادلنفصلة وناقشهم فيها
على االجابات  ،مث
الشرحية 11/4
ادلشاركني عن أىداف تقييم جودة العمل الرقاىب وفقا ذلذا ادلفهوم

استمع
اكد
اعرض
اسأل
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استمع
اعرض
انتقل

اعرض
اشرح
اعرض
وضح

ذلم وناقشهم ،مث
الشرحية  12/4واكد على األىداف السابقة
للبند التاىل وىو رلاالت تقييم جودة العمل الرقاىب
الشرحية 13/4
رلاالت التقييم كما وردت بالشرحية ،وناقشهم فيها ،مث
الشرحية 14/4
ذلم اجلوانب الرقابية وادلؤسسية الىت ديكن أن يشملها التقييم

انتقل

للبند التاىل وىو حتديد فريق تقييم جودة العمل الرقاىب

افتح

باب ادلناقشة ىف ذلك  ،مث

اعرض

الشرحية  15/4وخلص ماورد هبا

انتقل

للبند التاىل وىو أساليب تقييم اجلودة

اسأل

خلفي عن ذلك ام ال واستمع ذلم وناقشهم
ادلشاركني عما اذا كان لديهم ة

أعرض

الشرائح من  16/4حىت  23/4بطريقة سلتصرة ،مث

اخبر

ادلشاركني اهنم بصدد تقسيمهم اىل رلموعات وفقا ذلذه األساليب واعداد دترين
يبني تصورىم عن كيفية استخدام ىذه األساليب ىف التقييم

قسم
اطلب

ادلشاركني اىل رلموعات
منهم أن ختتار كل رلموعة أسلوب وقراءتو من ملف ادلشارك على أن
يقرتحوا كيفية تطبيق األسلوب ىف تقييم اجلودة  ،ويتم عرض رأى كل
رلموعة من خالل منسق خيتاروه بأنفسهم .

ابلغ

اجملموعات بأن أمامهم  20دقيقة الصلاز اعماذلم ،مث يتوىل كل منسق عرض
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ماتوصلت اليو كل رلموعة  ،وافتح باب ادلناقشة
اخبر

ادلشاركني واالن ننتقل اىل القسم الثاىن من جلستنا

القسم الثانى :دور االشراف فى مرحلة تخطيط تقييم جودة العمل الرقابى:
اعرض

الشرحية 24/4

وضح

للمشاركني العناصرالىت يتناوذلا ىذا القسم كما وردت بالشرحية

أسأل

ادلشاركني عن تصورىم دلفهوم ختطيط تقييم العمل الرقاىب وناقشهم

أكد

ذلم ان مفهوم ختطيط تقييم جودة العمل الرقاىب ال خيرج عن مفهوم أى عملية

ختطيط

لتقييم أى نشاط او سياسة أو برنامج للتأكد شلا إذا كانت ادلوارد ادلتاحة قد أديرت بصورة سليمة لتحقيق
األىداف ا دلخططة وأنو قد روعى فيها جوانب االقتصاد والكفاءة والفاعلية،ومن مث العمل على حبث وحتليل
ودراسة أسباب االضلراف بني األىداف ادلخططة واألىداف احملققة وأخريا اخلروج بالتوصيات التطويرية لسد
الفجوة ادلكتشفة.
اعرض الشريح 25/4
اشرح

للمشاركني ادلفهوم بطريقة اوضح كما ورد بالشرحية

أسأل

ادلشاركني عن أمهية ختطيط تقييم جودة العمل الرقاىب وافتح باب ادلناقشة

اعرض

الشرحية 26/4

أكد

على امهية التخطيط بأنو حيقق الفوائد التالية وتناول ماورد بالشرحية بالشرح

تسائل

عن أسس ختطيط تقييم جودة العمل الرقاىب ،مث

اعرض

الشرحية 26/4

وضح

للمشاركني أن مرحلة التخطيط ترتكز على أسس ومعايري البد أن يتم اخذىا ىف
االعتبار عند اجراء التخطيط ويتمثل أمهها

اشرح

الوارد بالشرحية 26/4
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4

انتقل

للبند التاىل وىو خطوات ختطيط عملية تقييم جودة العمل الرقاىب

وضح

للمشاركني اننا سنقسم ىذا البند اىل حالتني

استمر

احلالة األوىل التقييم الشامل ،وفيها يتم

اعرض

الشرحية  28/4واشرح ماهبا

ذكرهم

بأن ىذه اخلطوات ىف احلالة األوىل وىى حالة التقييم الشامل

استمر

مؤكدا أن احلالة الثانية وىى حالة تقييم أو مراجعة ادلهام الرقابية

اعرض
أكد

الشرحية 29/4
للمشاركني ان ىف ىذه احلالة تتبع نفس اخلطوات فيما عدا

وضح

ماورد بالشرحية

بعد

االنتهاء من العرض

اخبر

ادلشاركني بأننا بذلك وصلنا لنهاية اجللسة

لخص

ماورد باجللسة باختصار أواطلب من أحد ادلشاركني القيام بذلك

أسأل

ادلشاركني عن أى استفسار ىف اجللسة ،مث وجو الشكر ذلم على ادلشاركة.

تمرين
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4

جلسة () 4
أساليب تقييم جودة العمل الرقابى
أوال :يقسم ادلشاركون اىل  4رلموعات العداد املطلوب ،وختتار كل رلموعة متحدث بامسها لعرض
ماتتوصل اليو.
ثانيا :ختتار كل رلموعة أسلوب من أساليب تقييم جودة العمل الرقاىب الواردة مبلف ادلشارك.
ثالثا :ادلطلوب اعداد تصور لكيفية استخدام األسلوب الذى يتم اختياره ىف تقييم جودة العمل الرقاىب.
رابعا :االشرتاك ىف مناقشات بني كل رلموعة للوصول للمطلوب.
خامسا :الوقت ادلخصص العداد ادلطلوب  20دقيقة.
سادسا :الوقت ادلخصص للعرض لكل رلموعة  5دقائق
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الجلسة ()5

تابع العالقة بين اإلشراف الفنى ونظام جودة العمل الرقابى

مرحلة تنفيذ عملية تقييم جودة العمل الرقابى
هدف الجلسة :
بنهاية الجلسة سيتمكن المشاركون من اكتساب المعارف والمهارات حول " دور اإلشراف فى مرحلة

تنفيذ عملية تقييم جودة العمل الرقابى"

اإلعداد والتحضير :
 - 1راجع كل المادة العلمية فى دليل المشارك .
 - 2راجع إرشادات المدرب والتعليمات بدقة .
 - 3حضر الجلسة حتى تشعر بالثقة والراحة .

 - 4تأكد أن المستلزمات والشفافيات واألجهزة متوفرة وصالحة لالستعمال.
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النقاط التي سيتم تغطيتها

المنهجية

مستلزمات
التدريب
الشرحيتان
2/5 ،1/5

الجلسة ()5

الهدف

الوقت
الالّالزم

توضيح ىدف اجللسة،واعطاء
ىدف اجللسة ومقدمة عامة عن مرحلة حماضرة موجزة
 5دقائق
مقدمة عامة حول عملية التنفيذ
تنفيذ عملية تقييم جودة العمل الرقاىب
وربطها باجللسة السابقة ،مع عرض
عناصر اجللسة
القاء الضوء على القسم األول من
حماضرةموجزةوم الشرائح من
أوال :مراجعة "تقييم أعمال ادلهام الرقابية"
 15دقيقة
مرحلة تنفيذ عملية تقييم جودة
3/5اىل
- 1ادلعايري واإلجراءات اخلاصة بالتفويض
ناقشات
العمل الرقاىب حول "مراجعة أعمال
13/5
( ادلعايري ذات األمهية األخالقية).
ادلهام الرقابية "واخلاص بادلعايري ذات
األمهية األخالقية
تابع :مراجعة "تقييم" أعمال ادلهام الرقابية" حماضرة موجزة الشرحية  14/5مقدمة اىل ادلعايري واالجراءات
اخلاصة باالشراف ىف مراجعة العمل  5دقائق
 -2ادلعايري واالجراءات اخلاصة باالشراف مناقشات
الرقاىب
حماضرة موجزة الشر حيتني مقدمة اىل ادلعايري واالجراءات
-3ادلعايري واالجراءات اخلاصة مبراجعة
الواجب توافرىا عند مراجعة العمل  10دقائق
،15/5
مناقشات
العمل الرقاىب
الرقاىب
16/5
50دقيقة
حلقات مناقشة للتعرف على
أوراق
دراسة حالة
مترين
التجارب ادلتوفرة لدى ادلشاركني عن
الشرائح من
مناقشات
مراجعة أعمال ادلهام الر قابية  ،مع
17/5اىل
حماضرة
تلخيص أىم ماتوصل اليو
23/5
ادلشاركني،من خالل عرض الشرائح
ادلرتبطة بدراسة احلالة
 30دقيقة
الشرائح من
حماضرة
ثانيا :التقييم الشامل لنظام اجلودة
24/5اىل
مناقشات
35/5
 5دقائق
التعرف على مدى استيعاب
حماضرة قصرية
تلخيص
ادلشاركني دلوضوع اجللسة
 90دقيقة
الوقت اإلمجاىل
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ادلشاركني مبراحل تقييم اجلودة الىت سبق ان تعرضنا ذلا ىف اجللسة السابقة
ذكر
ذلم اننا بصدد ادلرحلة الثانية ىف ىذه اجللسة وىى مرحلة تنفيذ تقييم جودة العمل
أكد
الرقاىب ،لذلك سيكون ىدف جلستنا،ىو
اعرض الشرحية 1/5
اخب ادلشاركني هبدف اجللسة ،مث
ر
اخبرهم باننا لتحقيق ىذا اذلدف ،سنتناول جلستنا من خالل قسمني رئيسيني،مث
اعرض الشرحية 2/5
اخبر ادلشاركني بعناصر اجللسة الواردة ىف الشرحية

أو

مراجعة "تقييم أعمال المهام الرقابية"

الشرحية 3/5
ًال
اعرض بأن القسم األول سيتناو ل مراجعة أو تقييم أعمال ادلهام الرقابية من قبل ادلشرفني
اخبرهم والرؤساء للتحقق من االلتزام بادلعايري واالجراءات اخلاصة بالتفويض واالشراف
ومراجعة العمل الرقاىب ذاتو ( ماورد بالشرحية)

 -1المعايير وا جراءات الخاصة بالتفويض( المعايير ذات األهمية األخالقية):
اعرض

استرجع

الشرحية 4/5
مع املشاركني ادلعايري اخلاصة بالتفويض( ادلعايري ذات األمهية األخالقية) الىت
الرقاب ادلتعلقة جبودة العمل
مت تناوذلا ىف جلسة سابقة اثناء تناول ادلعايري ية
الرقاىب ،وأن ىذه ادلعايري تعىن متكني ادلراجعني باجلهاز األعلى للرقابة من
الصالحيات الىت تضمن تنفيذ العمل الرقاىب بنزاىةواستقاليلةوموضوعية ،مع
مراعاة السرية ادلهنية ،والكفاءة والتطوير ادلهىن ،ويؤدى االلتزام هبذه ادلعايري
اىل حتقيق جودة العمل الرقاىب ،وبالتاىل تدعيم الثقة ىف ادلراجع وىف عملو مبا
ينعكس أثره على مصداقية تقارير اجلهاز  ،وذلك على النحو الذى سيتم
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اعرض
أكد

الجلسة ()5

تناوله ىف البنود التالية.
الشرحية ،5/5مث
 -1/1النزاهة:

ذلم أن النزاىة ادلقصود هبا السلوك ادلهىن،وىى القيمة اجلوىرية بالنسبة
ألخالقيات ادلهنة ،لذلك جيب التحقق من أن ادلراجعني يتمسكون
مبعايري سلوكية عالية أثناء عملهم وىف عالقاهتم مع موظفى اجلهة اخلاضعة
للرقابة ،وان يكون سلوكهم فوق كل الشبهات ،ويتوخون النزاىة ادلطلقة ىف
ادائهم لعملهم وىف استعماذلم دلوارد اجلهاز األعلى للرقابة.

 -2/1ا ستقاللية والموضوعية والتجرد:
ارجع
أشر

أسأل

أكد

للشرحية 5/5
للبند التاىل اخلاص باالستقاللية وادلوضوعية والتجرد ىف ىذه الشرحية ،قائال
وتعىن متتع ادلراجعني باالستقاللية الكاملة ازاء اجلهة اخلاضعة للرقابة وغريىا
من اجلهات األخرى وىو أمر الغىن عنو للجهازومراجعيو ،وكذلك
ادلوضوعية والتجرد ىف ادائهم ألعماذلم الرقابية.
وأكد ذلم أنو عند مراجعة أعمال ادلهام الرقابية جيب التحقق من التزام
ادلراجعني بقواعد واحكام االستقاللية الواردة ىف معايري الرقابة سواء احمللية
أوالدولية ظاىرياً وفعلياً ،وعدم تضرر ىذه االستقاللية.
ادلشاركني كيف يتم ذلك؟ واستمع الجاباهتم ووجهها للطريق الصحيح،
وأضف اليها ىف حالة احلاجة لذلك ،مع كتابة كل بند على حدة على
األوراق ادلخصصة لذلك.
على مامت تناولو ىف اجابات ادلشاركني أو االضافات أو ماوجو منها ،مث
الشرائح من  6/5اىل  ،11/5وخل ص ماورد هبا  ،مع التأكيد على البنود
الىت مل ترد بالشرائح.
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اعرض

ارجع
اعرض
اخبرهم

الجلسة ()5

 -3/1السرية المهنية:
للشرحية  ، 4/5قائال البند الثالث السرية ادلهنية،مث
الشرحية 12/5
بأن السرية ادلهنية تعىن عدم افشاء ادلعلومات الىت حيصل عليها ادلراجع
اثناء العملية الرقابية لطرف ثالث سواء كان ذلك كتابيا أو شفوياً ،اال اذا
كان اذلدف من ىذا االفشاء االستجابة للمسئوليات القانونية للجهاز
ادلسوليات ادلتعارف عليها بصفتها جزءا من
االعلى للرقابة أو غريىا من ئ
االجراءات العادية الىت يقوم هبا اجلهاز أو تطبي ًقا للقوانني ذات العالقة.

 -4/1الكفاءة والتطوير المهنى:

ارجع
اعرض
اخبر

اكمل
أدر
اخبر
استمر

للشرحية  ، 4/5قائال البند األخري الكفاءة والتطوير ادلهىن ،مث
الشرحية 13/5
ادلشاركني بأن البند األخري من ادلعايري اخلاصة بالتفويض ىو الكفاءة
والتطوير ادلهىن،ويعىن توافر ادلؤىالت العلمية وادلهارات والكفاءات الالزمة
لتأدية العمل الرقاىب على اكمل وجو
لذلك جيب التحقق من (اقرأ البنود الواردة ىف الشرحية)
مناقشة حول البنود الىت تتضمنها الشرحية باالستعانة مبا ورد بدليل
ادلشارك ،مع اضافة مايلزم من معلومات اخرى.
ادلشاركني هبذا نكون قد عرضنا دلعايري التفويض(ذات األمهية األخالقية).
 -2المعايير وا جراءات الخاصة با شراف:
االن ننتقل اىل ادلعايري واالجراءات اخلاصة باالشراف
الشرحية 14/5
ادلشاركني باالستعانة بالشرحية بأن معايري االنتوساى اكدت على مدى أمهية
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تابع العالقة بين اإلشراف الفنى ونظام جودة العمل الرقابى

اعرض

االشراف واعتباره عنصرا جوىريا لتحقيق جودة العمل الرقاىب ،ويتوىل
مسئوليتو مراجعون ذوى كفاءة وخربة مبعايري ومنهجيات اجلهاز األعلى
للرقابة ،واختصاصات وخصائص اجلهة اخلاضعة للرقابة ،وانو يشمل مجيع
مراحل العمل الرقاىب بدءا بالتخطيط وانتهاءا بالتقرير
أى أن االشراف يكون ىف كل مرحلة على حدة:التخطيط،والتنفيذ ،والتقرير.

استمر

ادلشاركني أن مراجعة أعمال الرقابة تعتربمتممة لعمليىت التوجيو واالشراف،

اخبر

وتشكل احلاجز االخري أمام األخطاء أو االخالالت الىت طرأت أثناء العمل
الرقاىب ومل يسمح التوجيو واالشراف من كشفها أو درئها.
الشريحة  ، 15/5مث
بأن معايري االنتوساى تنص على" أن يقوم احد كبار ادلراقبني مبراجعة كافة
االعمال الرقابية قبل االنتهاء من صياغة األراء أو التقارير الرقابية ،وينبغى القيام

اخبر

اعرض

اخبرهم

اسأل
استمع
اعرض
اضف

 -3المعايير وا جراءات الخاصة بمراجعة العمل الرقابى:

بذلك مع تقدم كل جزء من العملية الرقابية ،فادلراجعة من أكثر من مستوى
اشراىف تضفى اخلربة واحلكم على ادلهمة الرقابية "
ادلشاركني ماذا تشمل ىذه ادلراجعة من وجهة نظركم؟
الجاباهتم ووجهها للطريق الصحيح واضف عليها ىف حالة احلاجة لذلك
الشرحية  (16/5واشرح ماهبا )
غى أن تكون من أعضاء تتوافر فيهم اخلربة
ومراجعة العمل الرقاىب ينب
والقدرة الىت متيزىم عن نظرائهم للقيام هبا ،حيث تضمن ىذه ادلراجعة
اشرتاك ادلستويات االدارية العليا ىف عملية ادلراجعة ،والىت تتم ىف كل مرحلة
من مراحل العمل الرقاىب مثل عملية االشراف متاما.
ادلشاركني وحيث أن عمليىت االشراف ومراجعة اعمال الرقابة تصاحب مراحل
الرقابة من خنطيط وتنفيذ وتقرير،ومها من العناصر األساسية اذلامة ىف تقييم
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اخبر

الجلسة ()5

جودة العمل الرقاىب.
لذلك سنتناولوا من خالل مترين على النحو التاىل

بعد انجاز كل تمرين ،اعرض الشرائح الخاصة بكل من ا شراف ومراجعة

العمل الرقابى ،مؤكدا على ماتوصلوا اليه ومضيفا مايتوافر لديكم  ،وذلك
استمر

اخبر

استمر

اعرض
استمر

على النحو التالى:
 -2المعايير وا جرءات الخاصة باإلشراف
 - 1/2االشراف ىف مرحلة التخطيط:
ادلشاركني بأن االشراف ىف مرحلة التخطيط يعىن التوجيو أى تعريف
األشخاص ادلفوضني بالرقابة(ادلساعدين) مبسئولياهتم واالجراءات الىت جيب
تأديتها واى أمور أخرى مرتبطة هبا ،ويتم ذلك من خالل برنامج الرقابة
ادلوثق الذى يعترب تتوجيا دلرحلة التخطيط وخري أداة ابالغ عن كافة
التوجيهات ادلتعلقة بالرقابة.
وجتدر االشارة اىل أن بعض األراء اعتربت التوجيو بندا منفردا عن االشراف
ألمهيتو البالغة ىف عملية الرقابة.
ويرتكز االشراف(التوجيو) ىف ىذه ادلرحلة على ضمان تفهم الفريق الرقاىب
للموضح ىف الشرحية امامكم
الشرحية  17/5واشرح ماهبا
باالضافة اىل ذلك جيب أن يقوم ادلشرف بتذليل اية صعوبات تظهر ،على
أنو جتدر االشارة اىل أن االشراف ىف ىذه ادلرحلة يراعى الظروف اخلاصة
ادلرتبطة بالعمل الرقاىب مثل :مراعاة درجة تعقيد ادلهمة الرقابية  ،فكلما
ارتفعت درجة تعقيدىا ارتفعت معها درجة االشراف ،وكذلك مراعاة
ادلؤىالت ادلتوفرة ىف ادلساعدين واستعدادىم ،حيث أن درايتهم خبصائص
اجلهة اخلاضعة للرقابة قد تتفاوت من مراجع ألخر ،كما تتفاوت درجة
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أكد

اعرض
اعرض
واخبرهم
استمر
اعرض

اخبر
اعرض

الجلسة ()5

خربهتم وممارستهم للعمل الرقاىب ،األمر الذى يؤدى اىل زيادة أو خفض
درجة االشراف دون أن يكون ذلك اعفاء من القيام هبا.
 -2/2اإلشراف ىف مرحلة التنفيذ:
للمشاركني أن ىذا ماخيص االشراف ىف مرحلة التخطيط ،أمابالنسبة للتنفيذ
وحاسم
ة
فاالشراف يواكب مرحلة تنفيذ العمل الرقاىب،وىو عملية جوىرية
بالنسبة لو يتم على ضوئها احلصول على نتائج وتكوين رأى عن مدى سالمة
ات باجلهة اخلاضعة للرقابة  ،لذلك فان االشراف خالل ىذه ادلرحلة
التصرف
يشمل ضمان:
الشرحية  18/5واشرح ماهبا ،وبعد الشرح
الشرحية 19/5
بأن ادلشرف جيب أن(اشرح الوارد بالشرحية)
 -3/2االشراف ىف مرحلة التقرير:
أما االشراف ىف مرحلة التقريرفيشمل ضمان:
الشرحية  20/5واشرح ماهبا.
 :3المعايير وا جراءات الخاصة بمراجعة العمل الرقابى:

-1/3ادلراجعة عند مرحلة التخطيط:
ادلشاركني بأن ادلراجعة عند ىذه ادلرحلة تتم من قبل ادلستوى االدارى الذى
يعلو ادلشرف مباشرة(مدير الرقابة مثال) وتتناول التحقق من:
الشرحية  (21/5واشرح ماهبا مؤكدا ومضيفا ماسبق تناولو عند دراسة
احلالة )
 -2/3ادلراجعة عند مرحلة التنفيذ:
بأن ادلراجعة عند مرحلة التنفيذ تتم من قبل مديرى الرقابة على أساس متزامن
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تابع العالقة بين اإلشراف الفنى ونظام جودة العمل الرقابى

عندما ينتهى أعضاء فريق العمل الرقاىب من مرحلة ماىف العمل ادليداىن.
اخبرهم

استرجع

مع ادلشاركني ماتتضمنو مرحلة تنفيذ العمل الرقاىب(ادلطابقة ،اثباتات
الرقابة،حتليل البيانات)
الشرحية 22/5
على مامت تناولو بعرض ماتشتمل عليو الشرحية.

اعرض

 -3/3ادلراجعة عند مرحلة التقرير:
ادلشاركني بأن ىذه ادلراجعة تتم من قبل كبار موظفى الرقابة عند اعداد
مالحظات الرقابة ومسودة التقرير ،ومن قبل االدارة العليا للجهاز عند
تقييم مسودة التقرير وفحص اجلودة قبل اعتماد التقرير من رئيس احلهاز،
وتتناول بصفة أساسية التحقق من:
الشريحة  ( 23/5واشرح ماهبا )
ادلشاركني بأننا وصلنا للقسم الثاىن من جلستنا وىو

اخبر

ادلشاركني عن مفهومهم للتقييم الشامل لنظام اجلودة
الجاباهتم وناقشهم فيها واضف مايلزم
الشرحية  24/5واشرح ماهبا مؤكدا على ماسبق تناولو
الشرحية 25/5

أكد
اخبر

اعرض

ثانيا

أسأل
استمع
اعرض
اعرض
استمر

اخبر

اعرض

 :التقييم الشامل لنظام الجودة فى العمل الرقابى:

فى احلديث عارضا ماورد ىف الشرحية

ادلشاركني بأنو لذلك سنتناول ىذا القسم من خالل
الشرحية  26/5وتناول ماهبا ،مث
ادلشاركني بأننا سنتناول كل بند على حدى على النحو التاىل

 -1الهيكل التنظيمى دارة التقييم الشامل للجودة
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اخبر
اعرض
اخبر

الشرحية  27/5واشرح ماهبا
ادلشاركين انو من ذلك يتضح امهية وجود ادارة مستقلة للتقييم الشامل
ضمن اذليكل التنظيمى للجهازالرقاىب تتوىل تقييم اجلودة  ،وخيتلف حجم
ودور ىذه االدارة وفقا ،مث
الشرحية  28/5واستمر ىف الشرح ،واستثر ادلشاركني للمشاركة
وديكن أن تشمل اختصاصات ىذه االدارة مايلى:

اعرض

الشرحية  ، 29/5واشرح ماورد هبا

اعرض

الشريحة  30/5موضحا أن ادلعيار ادلشار اليو ىف الشرحية أكد على
( واشرح ماورد بالشرحية)

استمر

اعرض

اخبر

اعرض

الجلسة ()5

 -2الموارد البشرية للتقييم الشامل للجودة:

-3دليل التقييم الشامل للجودة:

ادلشاركني بأن ىذا الدليل ىو دليل تعده االدارة ادلختصة أو الفريق ادلكلف
بعملية التقييم ،ويتضمن عرضاً للمتطلبات النظامية وادلهنية لعناصر تقييم جودة
العمل الرقاىب ،والسياسات واالجراءات الىت تساعد ىف تنفيذىا  ،والنماذج
الالزمة لتوثيق السياسات واالجراءات الىت يتخذىا اجل ىاز للتحقق من االلتزام
مبتطلبات معايري جودة العمل الرقاىب.
الشريحة 32/5
ادلشاركني بأن ىذا الدليل ديكن أن يشمل( واشرح ماورد بالشرحية)

 -4نطاق ومحتويات برنامج التقييم الشامل:

اخبر

الشرحية  ، 33/5واخرب ادلشاركني مبا ورد هبا وناقشهم فيها

اعرض

 -5مناقشة نتائج عملية التقييم الشامل مع المراقبين محل التقييم:
الشرحية  34/5واشرح ماورد هبا وافتح باب ادلناقشة
 -6اعالم المستويات ا دارية والقيادة العليا للجهاز الرقابى بنتائج
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اعرض

اخبر

اعرض
لخص

الجلسة ()5

التقييم الشامل :
ادلشاركني بأن يتم توثيق النتائج النهائية للتقيم الشامل ىف صورة تقرير
يتضمن أىم ادلالحظات وأوجو القصور والتوصيات بشأهنا ،ويتم ابالغو
للمستويات االدارية والقيادة العليا باجلهاز الرقاىب ،وذلك وفقا دلا يلى:
الشرحية  35/5واشرح ماورد هبا وناقش ادلشاركني ىف ذلك
ماورد باجللسة باختصار أواطلب من أحد ادلشاركني القيام بذلك
ادلشاركني عن أى استفسار ىف اجللسة ،مث وجو الشكر ذلم على ادلشاركة.

أسأل

تمرين
مراجعة أعمال المهام الرقابية
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تابع العالقة بين اإلشراف الفنى ونظام جودة العمل الرقابى
أو  :المطلوب :اعداد تصور للمعايير وا جراءات التى يجب التحقق من ا لتزام
بها بمراحل الرقابة( التخطيط – التنفيذ –التقرير) وذلك عند مباشرة عملية
ا شراف

ثانيا :يقسم المشاركون الى مجموعتين ،عداد المطلوب وذلك على النحو التالى :
 -1ا شراف فى مرحلة التخطيط
 -2ا شراف فى مرحلة التنفيذ
 -3ا شراف فى مرحلة اعداد التقرير
ثالثا :ا شتراك فى مناقشة فيما بين كل مجموعة للوصول للمطلوب
رابعا :تختار كل مجموعة متحدث لعرض ماتوصلت اليه
خامسا :الوقت المخصص عداد المطلوب 20 :دقيقة
سادسا :الوقت المخصص للعرض لكل مجموعة  5 :دقائق

تمرين
مراجعة أعمال المهام الرقابية
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أو  :المطلوب :اعداد تصور للمعايير وا جراءات التى يجب التحقق من ا لتزام
بها بمراحل الرقابة( التخطيط – التنفيذ –التقرير) وذلك عند مباشرة عملية مراجعة
أعمال الرقابة
ثانيا :يقسم المشاركون الى مجموعتين ،عداد المطلوب وذلك على النحو التالى :
 -1مراجعة أعمال الرقابة عند مرحلة التخطيط
 -2مراجعة أعمال الرقابة عند مرحلة التنفيذ
 -3مراجعة أعمال الرقابة عند مرحلة اعداد التقرير
ثالثا :ا شتراك فى مناقشة فيما بين كل مجموعة للوصول للمطلوب
رابعا :تختار كل مجموعة متحدث لعرض ماتوصلت اليه
خامسا :الوقت المخصص عداد المطلوب  20 :دقيقة
سادسا :الوقت المخصص للعرض لكل مجموعة  5 :دقائق
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الجلسة ()6
مزحلة التقزيز لعملية تقييم جىدة
العمل الزقاتى
ــــــــــــــــــــــــ

)1

هذف الجلسة :

في نهاية هذه الجلسة :

)2

اإلعذاد:

1

2
3
4
5
Microsoft Power Point

)3

لمحة عامة حىل الجلسة

-2-

10

20

20

20

-3-

30

10

10

( )1نظزة عامة حىل الجلسة
( )10دقائق
اعزض الشزائح من ( )1إلى ()4
 اسأل

 عرف
 وضح

 عرف

-4 وضح

( )2دور اإلشراف في انمرحهة انتمهيدية
( )20دقيقة
 اعزض الشزائح من ( )5إلى ()9
 اسأل
وضح

 وضح

( )3دور اإلشزاف الفني في إعذاد وصياغة
( )20دقيقة
التقزيز
اعزض الشزائح من ( )10إلى ()19
 اسأل
وضح

 اسأل

-5 سجم
 وضح

 ناقش
قارن
 نخص

( )4العناصز الزئيسية للمالحظات الجيذة التي
يتضمنها تقزيز جىدة العمل الزقاتي
( )20دقيقة
اعزض الشزائح من ( )20إلى ()23
 اسأل
وضح





( )5الحاالت العملية
( )30دقائق
 وسع

قسم
،

ثم اطلة

-6-

 ناقش
.

وصىب
( )6ملخص الجلسة
( )10دقائق
 أطهة
تصىية
 وضح

( )7تقىيم التعليم
( )10دقائق
 أسأل
صىب ونخص
 قدو انشكر

الجلسح ()7
دور الوشزف في تطىيز ًظام جىدج
العول الزقاتى
ــــــــــــــــــــــــ

)1

هذف الجلسح :

في ًهايح هذه الجلسح :

)2

اإلعذاد:

1

2
3
4
5

)3

لوحح عاهح حىل الجلسح

-2-

10

25

25

20

-3-

20

10

10

(ً )1ظزج عاهح حىل الجلسح
( )10دقائق
اعزض الشزائح هي ( )1إلى ()3
 قذم ًفسل
 اسأل

 عزف

 عرف
 وضح

-4 اسأل

 وضح

( )2الصعىتاخ وانمعىقات انتي يىاجهها اإلشراف
( )25دقيقح
انفني
 اعزض الشزائح هي ( )4إلى ()14
 اسأل
وضح

ً اقش

وشارك

( )3دور الوشزف في التغلة على الصعىتاخ
( )25دقيقح
والوعىقاخ
اعزض الشزائح هي ( )15إلى ()25
 اسأل
وضح

-5-

 اسأل

 سجم
 وضح

( )4دور الوشزف في تطىيز ًظام جىدج العول
( )20دقيقح
الزقاتي
اعزض الشزائح هي ( )26إلى ()29
 ناقش
وضح

 اسأل

 سجم
 وضح

-6-

( )5عزض قائوح االستثياى
( )20دقائق
 وسع

قسن
،

ثن اطلة

ً اقش
.

وصىب
( )6هلخص الجلسح
( )10دقائق
 أطهة
تصىية
 وضح

( )7تقىين التعلين
( )10دقائق
 أسأل
صىب ونخص
 قدو انشكر

الجلسة 1

اإلطار العام لإلشراف الفنى على التدقيق

اإلطار انعاو نإلشراف انفنً عهً انتذقيق
هذف انجهست :

فٙٔ ٝح٠س ٘زٖ جٌؿٍغس ٠طؼشف جٌّؾحسو ْٛػٍِ ٝفٚ َٛٙجّ٘١س ٚج٘ذجف
ٚصفحش جٌمحتّ ٓ١ػٍ ٝػٍّ١س
ج٨ؽشجف ِغ ضٛظ١ف جدٚجش ج٨ؽشجف
ج٨ؽشجف.
عناصر انجهست :
 ِفٚ َٛٙأّ٘١س ٚأ٘ذجف ج٦ؽشجف صفحش جٌمحتّ ٓ١ذح٦ؽشجف أدٚجش ج٦ؽشجف ضطر١محش ٌرؼط جعحٌ١د ج٨ؽشجفيقذيت .
ضؼذ ِطحذؼس ػًّ جٌّغحػذ ٓ٠أ ٚأػعحء فش٠ك جٌّشجؾؼس ٚج٨ؽشجف
ػٍ ِٓ َ ٗ١أُ٘ جٌؼٛجًِ جٌّإغشز ػٍ ٝوفحءز أدجء ػٍّ ٟز جٌّشجؾؼس ،ق١ع
أؽحسش جٌذسجعحش ئٌ ٝأْ ِٓ أُ٘ جٌؼٛجًِ جٌشت١غ١س ٌفؾً ػٍّ١س جٌّشجؾؼس
٘ ٝػذَ جٌّطحذؼس ٚج ٦ؽشجف ػٍ ٝػًّ جٌّغحػذ٠ٚ ٓ٠كذظ رٌه ػحدز ذغرد
ظغٛغ جٌؼًّ ذّح ّ٠ ٨ىٓ ِٓ ِشجؾؼس أٚسجق جٌؼًّ ٌّطحذؼس ػًّ فش٠ك
جٌّشجؾؼس .
ٚذطكٍ ً١غر١ؼس ػٍّ١س جٌّطحذؼس ٚج٦ؽشجف ٚؾذ جٔٙح ضطعّٓ جصذجس
جٌطؼٍّ١حش ٌٍّغحػذٚ ٓ٠جٌطؼشف ػٍ ٝجٌّؾحوً جٌٙحِس جٌط ٝضؼطشض جٔ٨ؿحص
ِٚشجؾغز ِح ضُ أدجؤٖ ِٓ ِٙحَ ٚقغُ ج ٜجخط٩ف فٚ ٝؾٙحش جٌٕظش ذٓ١
جػعحء جٌفش٠ك ٠ٚؿد أْ ضطُ جٌّطحذؼس ف ٝضٛل١ص ِ٩تُ ٠ ٨إد ٜجٌ ٝئسذحن
ج٤دجء ٠ ٨ٚإد ٜئٌ ٝجٔ٨طمحي ِٓ خطٛز جٌ ٝأخشِ ٜطشضرس ػٍٙ١ح دْٚ
ِشجؾؼس جٌخطٛز جِّ ٌٝٚ٤ح لذ ٠طشضد ػٍ ٗ١جقطّحي ئػحدز ػٍّ١س جٌّشجؾؼس
أ ٚذؼط خطٛج ضٙح ٚضطعّٓ ٚظ١فس جٌّشجؾؼس ،لشجءز ِ٩قظحش جٌّغحػذ،ٓ٠
ضم ُ١١جٌكٍٛي جٌّرذت١س ِ ٜ٨ؾحوًٙٔ٤ ،ح ضخفط ِٓ ج٨خط٩فحش ف ٝجقىحَ
ٚضمذ٠شجش جٌّشجؾؼٚ ،ٓ١وٕط١ؿس ١ّ٘٨س جٌّطحذؼس ٚج٦ؽشجف ػٍ ٝفش٠ك
جٌّشجؾؼس ٚضأغ١ش رٌه ػٍ ٝؾٛدز ػٍّ١س جٌّشجؾؼس فمذ أوذش ئصذجسجش
ج٨ضكحد جٌذٌٍّ ٌٝٚكحعرٚ IFAC ٓ١وزج جٌّؼح١٠ش جٌشلحذ١س جٌصحدسز ػٓ
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جٌّٕظّس جٌذ١ٌٚس ٌ٣ؾٙضز جٌؼٍ١ح ٌٍشلحذس ٚجٌّكحعرس " ئٔطٛعح " ٜػٍ ٝأّ٘١س
ج٨ؽشجف ف ٝضٕغ١ك ؾٛٙد جٌّغحػذٌٚ ٓ٠طكذ٠ذ ِذ ٜجٔؿحصُ٘ ٌّٙحِ ،ُٙوّح
جٚظكص أْ ػٕحصش ج٨ؽشجف ضطعّٓ ئصذجس جٌطٛؾٙ١حش ٌٍّغحػذ،ٓ٠
جٌطؼشف ػٍ ٝجٌُ ؽحوً ،قغُ ج٨خط٩فحش ف ٝج٢سجء ذ ٓ١جفشجد فش٠ك
جٌّشجؾؼسِٚ ،شجؾؼس جػّحي جٌفش٠ك ،وّح أوذش ػٍ ٝأّ٘١س ٚظ١فس ج٦ؽشجف
ٚجٌّطحذؼس ق١ع أٚظكص ِؼح١٠ش جٌّشجؾؼس جٌذ١ٌٚس ظشٚسز ضٛؾِ ٗ١شجؾغ
جٌكغحذحش ٌّغحػذٚ ٗ٠ج٨ؽشجف ػٍِٚ ُٙ١شجؾؼس جػّحٌٚ ،ُٙرٌه ِٓ خ٩ي
جٌطكمك ِٓ أدجت٤ ُٙع ِحٌ ُٙلذ ضُ ٚفمح ٌٍّؼح١٠ش جٌّ١ٕٙس ِٚؼح١٠ش ؽشوس
جٌّشجؾؼسٚ ،جٔٗ ضّص ِشجؾؼس أدجء جٌّٙحَ ٔٚطحتؿٙح ذصٛسز ِ٩تّس ٚجْ
ػٍّ١س جٌّشجؾؼس لذ قممص ج٘ذجفٙح .
وألهًيت عًهيت االشراف انفنً وأثرها عهً جىدة انعًم انرقابً
سىف يتى عرض االطار انعاو لإل شراف بًفهىيه انعاو .
اوال  -يفهىو واهًيت واهذاف اإلشراف :
 .1يفهىو اإلشراف وانًتابعت :
غح٠س ج٦ؽشجف ٚجٌّطحذؼس ٘ ٛج٨غّثٕحْ ئٌ ٝل١حَ ج٤فشجد ذٛجؾرحضُٙ
ِٚغث١ٌٛحض ُٙػٍ ٝجٌٛؾٗ جٌّطٍٛخ غُ جٌطؼشف ػٍ:ٝ
 جٌمذسز جٌكم١م١س ٌ.ُٙ ٚجلؼ١س ج٘٤ذجف جٌّٕؾٛدز. وفحءز جٌٛعحتً جٌّطدػس. جٌّؼٛلحش ٚجٌّؾحوً جٌط ٟضكٛي د ْٚجٌٛصٛي ٌ٘٥ذجف. ضؼذ ً٠جٌّغحس ٚقً جٌّؾى٩ش ٚ ,ضزٌ ً١جٌؼمرحش oيفاهيى اخري نإلشراف :
 ٘ ٛجٌطـٛؾٚ ٗ١جٌشلحذـس ٌىـً ِح ٠ذٚس فـِ ٟؿـحي جٌـؼّــً ِـٓ أٔؾـطـسضٕف١ز٠س ذفؼحٌ١س ٚوفحءز ذغشض ضكم١ك جٌٙذف خأورش لذس ِٓ جٔ٦طـحؾ١ـس
ذألً جٌطىـحٌ١ـف فـ ٟجٌّٛجسد جٌرؾش٠س ٚجٌّحد٠س.
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 ضؼذ ٚظ١فس ج٨ؽشجف جٌٕؾحغ جٌز٠ ٜم َٛػٍ ٝخٍك جٌّٕحل جٌّ٩تُٔ٨ؿحص جٌؼًّ جٌّمشس ِٓ خ٩ي ضٛؾ ٗ١ؾّ١غ جٌؿٛٙد ٌّح ٠خذَ ضٕف١ز
جٌرشجِؽ ٚجٌغ١حعحش ٠ٚكمك جٌّمحصذ جٌٕٙحت١س ٌٍّٕظّس .
 .2أهًيت اإلشراف
 جسضرحغٗ ذطكم١ك ج٘٤ذجف.
 جسضرحغٗ ذرٕحء جٌخطػ ٚضكذ٠ذ جٌرشجِؽ جٌّغطمرٍ١س .
 جسضرحغٗ ذطم ُ٠ٛج٤دجء جٌفشدٚ ٞجٌّإعغ. ٟ
 جسضرحغٗ ذحٌطٛؾٚ ٗ١جٌشلحذس ٚقً جٌّؾى٩ش .
 جسضرحغٗ جٌٛغ١ك ذؼٍّ١س جٌطٕظ. ُ١
 .3اهذاف اإلشراف
ِ غحػذز ج٦دجسز جٌؼٍ١ح ػٍ ٝجٌطأوذ ِٓ أْ ج٤دجء ف ٟوحفس ئدجسجش
ٚألغحَ
 جٌّٕعِس ج ٚجٌّإعغس ٠طُ ضٕف١زٖ ٚفك جٌخطػ ٚجٌغ١حعحش
جٌّٛظٛػس .
 جٌطأوذ ِٓ أْ ٚعحتً ج٦ؽشجف ِٛقذز ف ٟوً جٌٛقذجش.
 جوطؾحف جٔ٨كشجفحش أغٕحء جٌطٕف١ز ف ٟجٌٛلص جٌّٕحعد .
 جٌّغحػذز ف ٟضكم١ك جٌطٕغ١ك ٚجٌطؼح ْٚذ ٓ١ج٦دجسجش ٚج٤لغحَ
ٚجٌٛقذجش ػٍٔ ٝطحق جٌّإعغس .
 ضطر١غ عٍٛن جٌفش د ف ٟجٌطٕظ ُ١ػٍّٔ ٝػ ِإعغِ ٟؼٚ ٓ١فك جٌمُ١
ٚج٦دجسجش جٌطٕف١ز٠س ذّح
ٚجٌّؼح١٠ش جٌط ٟضعؼٙح ج٦دجسز جٌؼٍ١ح
٠غحػذ ػٍ ٝجٌطكىُ ف ٝجٌطصشفحش ٚجٌغٍٛو١حش دجخً جٌؼًّ
 ضض٠ٚذ جٌّشؤع ٓ١ذحٌّؼشفس جٌّطٍٛذس ػٓ ٚجلغ أدجتٚ ُٙجٌّٙحسجش
ٚجٌخرشجش جٌط٠ ٟكطحؾٙٔٛح ٌطط٠ٛش أدجت ُٙذصٚسز ِغطّشز .
ِ غحػذز ج٦دجسز جٌؼٍ١ح ف ٟػٍّ١س جٌطخط١ػ ٚجضخحر جٌمشجسجش
جٌغٍّ١س ف ٟجٌّغطمرً
 ضكم١ك جٌّٕٙؽ جٌغٍ٧ٌ ُ١ؽشجف ٚجٌّطحذؼس
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 ال إفراط في انًباشرة :ٌ١ظ جٌّشجد ِٓ ج٦ؽشجف أْ ٠طذخً جٌّظتٛي ف ٟوً صغ١شز ٚور١شز ,
أ ٚجٌٍؿٛء ئٌ ٝجٌطؿغظ ػٍ ٝأفشجدٖ أِ ٚكحعرطٚ ُٙضأٔ١ر ُٙػٍ ٝوً خطأ
د ْٚجٌٕظش ٌّح لذ ٠صذس ِٓ جؾطٙحد ٚقغٓ ٔ١س  ,فاْ رٌه ِّح ٠فغذ جٌٛد
٠ٚغشط عٛء جٌظٓ ٠ٚ ,فمذ جٌػمس ٚ ,جٌط ٝ٘ ٟأعظ جٌؼ٩لس ج٤خ٠ٛس وّح أْ
رٌه ٌٗ عٍر١حش ػٍ ٝجٌُ عةٚي
 ال تفريط في انتفىيط:ذحٌّمحذً فاْ جٌطف٠ٛط جٌّطٍك أ ٚظؼف ج٘٨طّحَ ذحٌّرحٌغس ٚج٦ؽشجف ِٓ
ؽأٔٗ أْ ٌٛ٠ذ عٍر١حش جخشِٕٙ ٜح:
٠طعحءي ؽؼٛس ج٤فشجد ذؿذ٠س جٌؼًّ جٌّٕحغ ذ٘ٚ ُٙزج أِش ٍِّٛط ...فحٌغإجي ػٓ جِ٤ش دٌ ً١ج٘٨طّحَ ذٗ.
ؾ ًٙجٌّظبٚي ذّح ٠ؿش ٞفِ ٟإعغطٗ  ...فمذ ضمغ أخطحء ف ٟجٌطٕف١زضٕكشف ذحٌّإعغس ػٓ أ٘ذجفٙح أ ٚضظٙش ِؼٛلحش ضؼطً أػّحٌٙح  ,أ ٚلذ
٠كذظ جّ٘حي ٠ؿّذ قشوطٙح ٔٚؾحغٙح ٘ٚزج ٞ ٨ػشف ئ ٨ذح٦ؽشجف جٌّرحؽش
لذ ضغرد ج٨ؾطٙحدجش جٌؾخص١س ٌ٥فشجد ٚجٌط ٟعطظٙش ف ٟغ١حخ ئؽشجفجٌّظبٚي ػٓ ظٛٙس خ٩فحش ذُٕٙ١

غحٔ١ح  :صفاث انقائًين عهً االشراف
 - 1انقذرة عهً انتىجيه
ِٓ َ عطٍضِحش جٌمذسز ػٍ ٝجٌطٛؾٗ١
 جٌ١مٚ ٓ١جٌصرش جٌّؾحسوس جٌٛؾذجٔ١س ٌ٥فشجد. ئغحسز قّحط ج٤فشجد ٌطكم١ك أ٘ذجف جٌّإعغس.ِ -ؼشفس أعحٌ١د جٌطٛؾٚ ٗ١أٔٛجػٗ
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- 2تىافر انًقىياث األساسيت ننجاح االشراف
-

ؽخص١س جٌّؾشف ٚلذسضٗ ػٍ ٝجٌم١حدز ِٚإ٘٩ضٗ جٌؼٍّ١س ٚجيػٍّ١س
جخط١حس ج٤عٍٛخ جٌّٕحعد ف ٟج٨ؽشجف ِغ ٚظغ خطس ِذسٚعس ِغرمح ًا
ضٕظ ُ١ػٍّ١س ج٨ؽشجف ٌطكم١ك أغشجظٗ
جػطّحد جٌؼ٩لس جٔ٦غحٔ١س ِغ جٌّشٔٚس ف ٟضطر١ك ج٤عحٌ١د

- 3انًعرفت بانًهاو وانىاجباث
 -1/3انىاجباث انعايت
 ئػطحء جٌطٛؾٙ١حش جٌؼحِس ٚجٌطؼٍّ١حش
جٌؼًّ .
 جٌّشجلرس ٚج٦ؽشجف ػٍ ٝجٌّشؤع. ٓ١
 ضذس٠د جٌّشؤع ٓ١أغٕحء جٌؼًّ .
 ضى ٓ٠ٛػ٩لس ئٔغحٔ١س ِغ جٌّشؤع ٓ١فّ١ح ذ ُٕٙ١ضىِ ْٛرٕ١س ػٍٝ
أعحط
 جٌػمس جٌّطرحدٌس ٚجٌف ُٙجٌّؾطشن .
 ل١حدز فش٠ك جٌؼًّ ٌطكم١ك أ٘ذجف جٌّٕؾأز .

جٌٛجظكس جٌ٩صِس ٤دجء

 -2/3انىاجباث انًتعهقت بانعًم
 ضخط١ػ جٌؼًّ ف ٟجٌٛقذجش جٌط٠ ٟؾشف ػٍٙ١ح ٥ٌٚفشجد جٌؼحٍِٓ١
ضكص
 ئؽشجفٗ
 ضٛص٠غ جٌؼًّ ػٍ ٝجٌّشؤع ٓ١ذطش٠مس ػحدٌس .
 جٌطٕغ١ك ِغ ج٤لغحَ ج٤خش. ٜ
 جٌطأوذ ِٓ ئٔؿحص جٌؼًّ ف ٟجٌٛلص جٌّكذد قغد جٌخطس ٚٚفك
جٌّؼح١٠ش
 جٌطأوذ ِٓ ؼٚدز ج٤دجء وّح ًا ٚو١فح ًا .
 جذطىحس غشق ٚأعحٌ١د ؾذ٠ذز ٤دجء جٌؼًّ .
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 -3/3انىاجباث انًتعهقت بانًرؤسين
 ضط٠ٛش ِٙحسجش ٚلذسجش جٌّشؤع. ٓ١
 ضف٠ٛط جٌّغإٌ١حش ٌٍّشؤع. ٓ١
 قً جٌّؾى٩ش جٌٕحؽثس ذ ٓ١جٌّشؤع. ٓ١
 ضكف١ض جٌّشؤعٌ ٓ١طط٠ٛش ج٤دجء ٚضكغ. ٕٗ١
 جٌؼٕح٠س ذؾإْ جٌّشؤع ِٓ ٓ١ئؾحصجش ٚضشل١حش .
 قفع جٌٕظحَ أغٕحء جٌؼًّ ٚفك جٌعٛجذػ جٌغٍٛو١س جٌّؼّٛي ذٙح فٟ
جٌّٕؾأز .
 ضم ُ١١أدجء جٌؼحٍِ. ٓ١
 -4/3انىاجباث انًتعهقت بانرؤساء وانزيالء
 ضطر١ك جٌغ١حعحش جٌؼحِس ٌٍّٕؾأز .
 ضكًّ جٌّغث١ٌٛس ذحٌٕغرس ٌٍؼًّ ف ٟجٌمغُ جٌز٠ ٞؾشف ػٍ. ٗ١
 جٌطؼحِ ْٚغ جٌضِ٩ء ف ٟج٤لغحَ ج٤خش. ٜ
 جٌّشٔٚس ف ٟضمرً ٔمً ٚئق٩ي جٌّشؤع. ٓ١

ثانثا  :ادواث وأسانيب االشراف
ِرحدب ج٦دجسز جٌكذ٠ػٗ
ضؼذ جدٚجش ٚأعحٌ١د ج٦ؽشجف ِٓ جُ٘
يٌّؾشف جٌفؼحي  ٛ٘ٚرٌه جٌّذ٠ش أ ٚجٌّغإي جٌز٠ ٞطرك ِرحدب ج٦دجسز فٟ
ػٍّٗ جٌٛ٠ٚ ِٟٛ١ؾٗ جٌّٛجسد جٌّطحـ ز ٔك ٛجٌٕؿحـ ٠ ٨ ٛ٘ٚكمك جٌفؼحٌ١س
ِٓ
جٌّطٍٛذس ئ ٨ذّشجػحز جٌّصحٌف ٚجٌّفحعذ ٚقغٓ جٌطؼحًِ ٚجٌطصشف
خ٩ي :
 ج٨ضصحي جٌفؼحي. جٌطخط١ػ. جٌطٕظ.ُ١ جٌطٛؾ.ٗ١ جٌشلحذس. جضخحر جٌمشجس6
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 - 1اإلتصــــــــــــال انفعال :
 -1/1انهذف ين االتصال
 ص٠حدز دسؾس جٌمرٛي ٌ٥دٚجس جٌطٕظ١ّ١س .
 جٌ٨طضجَ ذح٘٤ذجف جٌطٕظ١ّ١س .
 ضٛف١ش جٌر١حٔحش جٌ٩صِس ٨ضخحر جٌمشجسجش .
 ضٛظ١ف جٌٛجؾرحش ٚجٌغٍطس ٚجٌّغث١ٌٛس .
 -2/1أهًيت االتصال
 جٌمذسز ػٍ ٝئٔؿحص ج٘٤ذجف ضطٛلف ػٍ ٝوفحءز ج٨ضصح٨ش جٌطٟ
٠رشص٘ح جٌّؾشف ف ٟػٍّٗ .
 ج٨ضصح٨ش ضّػً ؾضءجًا ور١شجًا ِٓ أػّحي جٌّؾشف جٌ١ِٛ١س.
 ضف١ذ فٔ ٟمً جٌّؼٍِٛحش ٚجٌر١حٔحش ٚج٦قصحءجش ٚجٌّفح٘ ُ١ػرش
جٌمٕٛجش جٌّخطٍفس ذّح ٠غ ُٙف ٟجضخحر جٌمشجسجش ج٦دجس٠س ٚضكم١ك
ٔؿحـ جٌّٕظّس ٚضطٛس٘ح .
 ظشٚسز أعحع١س ف ٟضٛؾٚ ٗ١ضغ١١ش جٌغٍٛن جٌفشدٚ ٞجٌؿّحػٟ
ٌٍؼحٍِ. ٓ١
 ضغ ُٙفٔ ٟمً جٌّفح٘ٚ ُ١ج٢سجء ٚج٤فه جس ػرش جٌمٕٛجش جٌشعّ١س
ٌخٍك جٌطّحعه ذ ٓ١ج٨لغحَ ٚج٨دجسجش .
ٚ عٍ١س ٘حدفس ٌعّحْ جٌطفحػً ٚجٌطرحدي جٌّؾطشن ٌٔ٥ؾطس جٌّخطٍفس
ٌٍّٕظّس .
ٚ عٍ١س سلحذ١س ٚئسؽحد٠س ٌٕؾحغحش جٌّذ٠ش فِ ٟؿحي ضٛؾ ٗ١فؼحٌ١حش
جٌؼحٍِ.ٓ١
ٚ عٍ١س ٌطكف١ض جٌؼحٌٍٍِ ٓ١م١حَ ذح٤دٚجس جٌّطٍٛذس ِٕ. ُٙ

 - 2انتخطيط
جٌطخط١ػ ٘ ٛضكذ٠ذ أفعً جٌٛعحتً ٚجٌطشق جٌط٠ ٟؿد عٍٛوٙح
ٌٔ٩طمحي ِٓ ٚظغ قحٌِ ٟؼ , ٓ١ئٌٚ ٝظغ ِغطمرٍِ ٟغطٙذف ٠طُ ف ٗ١ضكم١ك
غح٠حش ٔٚطحتؽ ٚئٔؿحصجش ِطٍٛذس ِٚشغٛخ فٙ١ح .
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 -1/2انعناصر انىاجب تىافرها في انـًشرف انناجخ في يجال انتخطيط
:
ِٛ ظٛػ١طٗ ف ٟدسجعس ٚضكٍٚ ً١ضم ُ١١جٌٛظغ جٌكحٌٌٍٕ ٟؾحغحش
جٌط٠ ٟطِ ٌٝٛغث١ٌٛطٙح ٌٍٚؼٛجًِ جٌّإغشز فٙ١ح.
ٚ جلؼ١س ٚٚظٛـ ج٘٤ذجف جٌط٠ ٟعؼٙح ٌٍٕؾحغحش ِ ,غ ج٘٤ذجف
جٌؼحِس ٌٍّٕظّس.
 دلس ٚٚظٛـ ف ٟجٌشؤ٠س د ْٚجٌذخٛي ف ٟجٌطفحص ً١ج٦ؾشجت١س .
 جقطشجِٗ جٚ٤لحش جٌّكذدز ٌٛظغ جٌخطػ  .وفحءضٗ جٌؼحٌ١س فٟ
ئ٠صحي جٌّؼٍِٛس .
 جٌّشٔٚس ف ٟضؼذ ً٠جٌخطػ (غ١ش جٌّؿذ٠س).
 لذسضٗ ػٍ ٝج٨عطفحدز ِٓ جٔ٨كشجفحش جٌط ٟضظٙش أغٕحء ضطر١ك
جٌخطػٌٛ ,ظغ خطػ ِغطمرٍ١س أوػش ٚجلؼ١س.
 -2/2تخـطيط األهذاف وتذذيذها
 أْ ٠ى ْٛجٌٙذف ِؾشٚػح
 أْ ٠ى ْٛجٌٙذف ٚجلؼ١ح ًا ذك١ع ّ٠ىٓ ضكم١مٗ.
 أْ ٠ى ْٛجٌٙذف ِٛظٛػ١ح ًا
 أْ ٠كذد جٌٙذف وّ١ـح ًا
 أْ ٠كذد جٌٙذف ٔٛػ١ـح ًا .
 أْ ٠كذد جٌٙذف صِحٔ١ح ًا .
 أْ ٠كذد جٌٙذف ِىحٔ١ــــح ًا
 أْ ٠كذد جٌٙذف ِٓ ٔحق١س جٌطىٍفس .

 - 3انتنظيى
تتًثم انعناصر انىاجب تىافرها في انًشرف انناجخ في يجال انتنظيى فيًا
يهً :
 جٌىفحءز ف ٟضمغٚ ُ١ضٛص٠غ جٌؼًّ.
 جٌذلس ف ٟضكذ٠ذ جٌٙذف ِٙٚحَ ِٚغإٌ١حش جٌٛقذز جٌط٠ ٟؾشف
ػٍٙ١ح.
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 ضٛجفك ضغ١١شجضٗ ِغ أ٘ذجف ٚجعطشجض١ؿ١حش جٌّإعغس.
 جٌّشٔٚس ف ٟجٌؼًّ .جٌىفحءز ف ٟضرغ١ػ ئؾشجءجش جٌؼًّ ٚضذٕٙ٠ٚح.
 جٌذلس ٚجٌٛظٛـ ف ٟضكذ٠ذ جٌص٩ق١حش.
 جٌذلس ٚجٌٛظٛـ ف ٟضم ُ١١ج٤دجء ٌٍّشؤع.ٓ١
 جقطشجَ جٌطغٍغً ج٦دجس.ٞ
 دلطٗ ٚٚظٛقٗ ف ٟضذ ٓ٠ٚج٦ؾشجءجش ٚأعحٌ١د جٌؼًّ .
 - 4انتفىيط انفعال
جٌطف٠ٛط ٠ؼٕ ٟضف٠ٛط جٌص٩ق١س ١ٌٚظ جٌّظت١ٌٛس

وتتًثم انعناصر انىاجب تىافرها في انًشرف انناجخ في يجال انتفىيط
فيًا يمي :
 -1/4غمطٗ ذٕفغٗ ٚػذَ خٛفٗ ِٓ جٌظٛٙس ذّظٙش جٌعؼف ضؿحٖ ِش ؤع ٗ١ئرج
ِح أسجد ضف٠ٛط ِٙحَ ِؼٕ١س ئٌ. ُٙ١
 -2/4لذسضٗ ػٍ ٝضكف١ض ِشؤعٚ ٗ١ئظٙحس غمطٗ ذمذسجضٚ ُٙوفحءجض. ُٙ
 -3/4ضّطؼٗ ذشٚـ جٌّؿحصفس ٚػذَ خٛفٗ ِٓ ضكًّ ٔطحتؽ فؾً ِشؤع ٗ١فٟ
ضٕف١ز جٌّٙحَ جٌط٠ ٟفٛظٙح ئٌ..ُٙ١
ٚ -4/4ؾٛد جٌشغرس ٚجٌكّحط ٌذٌٕ ٗ٠مً خرشجضٗ ئٌِ ٝشؤعٚ ٗ١ضذس٠رُٙ
ٚضٛؾ. ُٙٙ١
 -5/4ػذجٌطٗ ف ٟضٛص٠غ جٌّٙحَ جٌط٠ ٟفٛظٙح ئٌِ ٝشؤعٗ١
 -6/4دلطٗ ف ٟؽشـ غر١ؼس جٌّٙحَ جٌط٠ ٟفٛظٙح ٚأ٘ذجفٙح ٚجٌٕطحتؽ جٌّطٛخحز
ِٓ وً ِٕٙح
 -7/4دلطٗ ف ٟضكذ٠ذ جٌغٍطس ٚجٌص٩ق١حش ج ٌطّٕ٠ ٟكٙح ٌّشؤع ٗ١ػٕذِح
٠فٛض ئٌ ُٙ١أ٠ح ِٓ جٌّٙحَ ٚجٌّظب١ٌٚحش
9
اللقاء العلمى حول موضوع "مهارات اإلشراف الفنى على التدقيق وآثرها على جودة العمل الرقابى

دليل المشارك

الجلسة 1

اإلطار العام لإلشراف الفنى على التدقيق

 -8/4لذسضٗ ػٍٚ ٝظغ ِؼح١٠ش ٚجظكس ٌم١حط ٚضم ُ١١أدجء ِشؤع , ٗ١فّ١ح
٠طؼٍك ذطٕف١ز جٌّٙحَ جٌط٠ ٟفٛظٙح ئٌُٙ١
 -9/4وفحءضٗ جٌؼحٌ١س فِ ٟطحذؼس ضٕف١ز جٌّٙحَ جٌط٠ ٟفٛظٙح  ,د ْٚأْ ٠ؾىً
رٌه ضطفٚ ٩ضذخ ٩ف ٟوً ضفص.ً١

 - 5انرقابت
جٌشلحذس ِ٘ ٟطحذؼس ِح ٠طكمك أ ٚضكمك فؼً٩ا ٚفمح ًا ٌّح ضمشس ف ٟجٌخطس
جٌّؼطّذز ذحٌٕغرس ٌرشجِؽ جٌؼًّ ٚجٌؿذجٚي جٌضِٕ١س ٌ ،زٌه فاْ جٌشلحذس ٨
ضى ْٛذؼذ جٔطٙحء ضٕف١ز ج٤ػّـحي فمػ دجتّح ًا أغٕحء ضٕف١ز٘ح أ٠عح ًا .

 - 6انتىجيه واتخار انقرار
 -1/6انقيادة :
جٌم١حدز ف ٟجٌّف َٛٙج٦دجس ٟ٘ , ٞلذسز جٌّؾشف ػٍ ٝئدجسز جٌّٛجسد
ٞص٘ح ٚجٌطأغ١ش فٙ١ح ٌٍم١حَ ذح٤ػّحي جٌّطٍٛذس ِٕٙح ػٍ ٝأوًّ
جٌرؾش٠س ٚشقف
ٚؾٗ ٚ ,رٌه ِٓ خ٩ي جٌغٍطس جٌطّ٠ ٟحسعٙح ف ٟع١حق جظط٩ػٗ ذّٙحِٗ
ِٚغث١ٌٛحضٗ جٌٛظ١ف١س .
وتتًثم انًهاراث األساسيت انىاجب تىفرها في انقائذ انًشرف فً :
 جٌّٙحسجش جٌفٕ١س.
 جٌّٙحسجش جٔ٦غحٔ١س.
 جٌّٙحسجش جٌفىش٠س.
 oين هىانقائذ انًشرف
ّ٠ىٓ ضؼش٠ف جٌمحتذ جٌّؾشف ذأٔٗ جٌمحتذ جٌز٠ ٞشفغ ِٓ ِغطِ ٜٛغحػذٗ٠
ِٓ أؾً جٔ٦ؿحص ٚجٌطّٕ١س جٌزجض١س ٚ ,جير٠ ٞشٚؼ – فٔ ٟفظ جٌٛلص – ػٍّ١س
ضّٕ١س ٚضط٠ٛش جٌّؿّٛػحش ٚجٌّٕظّحش
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 oشخصيت انقائذ انًشرف





جٌؿحرذ١س جٌؾخص١س.
ؽخص١س ئٌٙحِ١س.
ج٨عطػــحسز جٌؼمٍ١ـس.
ج٘٨طّحَ جٔ٦غـحٔ ٟػٍ ٝجٌّغط ٜٛجٌفشدٞ

 oخصائص انقائذ انًشرف
 جٌمحتذ جٌّؾشف ٕ٠ظش ئٌٔ ٝفغٗ ػٍ ٝأٔٗ دجػ١س ضغ١١ش ٚجٌطغ١١ش فٟ
ٔظشٖ سقٍس ١ٌٚغص ٔمطس ٚصٛي .
 جٌمحتذ جٌّؾشف ٠إِٓ ذمّ١س جٌٕحط  .ئٔٗ ٌ١ظ دوطحضٛسج صك١ف ئٔٗ
لٌٚ ٞٛىٕٗ قغحط ٌّؾحػش جٌرؾش ٚف ٟجٌٕٙح٠س ف٠ ٛٙغؼ ٝئٌٝ
ضض٠ٚذ جٌرؾش ذحٌطحلس
 جٌمحتذ جٌّؾشف ِٛؾٗ ذحٌم ُ١ج٤خ٩ل١س جٌّكٛس٠س ٠ٚطصشف فٟ
ظٛء ضٍه جٌمٛ٠ٚ . ُ١ؾذ قعحسز ئٔؿحص ِرٕ١س ػٍ ٝل ُ١ئٔؿحص
فحٔ٦ؿحص غ١ش جٌؼحد٠ ٨ ٞأض ٟصذفس .
 جٌمحتذ جٌّؾشف ٠طؼٍُ غٛي جٌؼّش ٚ ،ػٕذِح ٠خطة ٕ٠ظش ئٌٝ
جٌخطأ ػٍ ٝأٔٗ ضؿشذس ٚجعطفحد ِٕٙح .
 -2/6دم انًشكالث وإتخار انقرار
تتًثم خطىاث ويرادم د ّم انًشـكالث واتخار انقراراث
ضكذ٠ذ جٌّؾىٍس أ ٚجٌٙذف
جٌركع ػٓ ج٤عرحخ جٌّكطٍّس (ِشقٍس ضفى١ش)
ضكذ٠ذ ج٤عرحخ جٌفؼٍ١س (ِشقٍس ضمذ٠ش)
ٚظغ جٌرذجتً جٌّّىٕس(ِشقٍس ػصف رٕ٘)ٟ
ضم ُ١١جٌرذجتً
ضٕف١ز جٌمشجس
جٌّطحذؼس ٚجٌطمُ١١
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 -2/2/6يعىقاث إتخار انقرار
 ػذَ ٚظٛـ جٌغ١حعحش ٚج٘٤ذجف .
 ػذَ ضٛفش جٌّؼٍِٛحش جٌّطٍٛذس ف ٟجٌٛلص جٌّٕحعد .
 جٔؾغحي جٌّغث ٓ١ٌٛذحِٛ٤س جٌفشػ١س.
 ضٕحصع ج٨خطصحصحش.
 ػذَ ضّطغ ذؼط ِطخز ٞجٌمشجسجش ذشٚـ جٌّرحدسز ٚج٨ذطىحس .
 جٔؾغحي ذؼط جٌشؤعحء ٚجٌّغث ٓ١ٌٛذأػّحٌ. ُٙ
 جٌطٙشخ ٚجٌطمحػظ ِٓ ؾحٔد جٌّغث.ٓ١ٌٛ
 ضذخـً جٌغٍطـس جٌؼٍ١ح ف ٟئٌغحء جٌمشجسجش .
 ضكىـُ جٌشٚضــ ٓ١جٌكهــ.ِٟٛ

يا هى انهذف انًنشىد :
 oانصفاث انىاجب تىافرها في انهذف انجيذ
ِ كذد.
 لحذً ٌٍم١حط.
ّ٠ ىٓ ضكم١مٗ.
٩ِ تُ .
 ٌٗ ئغحس صِٕٟ

 رابعا  -تطبيقاث لبعط أسانيب اإلشراف :
ج٦ؽشجف جٌطٕظ: ّٝ١
ضؼًّ جٌّٕظّحش جٌّخطٍفس ػٍ ٝضمغ ُ١جػّحي ج٨ؽشجف جٌفٕٚ ٝفمح
يٌّغط٠ٛحش ج٨دجس٠س جٌط ٝضطفك ِغ جٌ١ٙحوً جٌطٕظ١ّ١س ٌطٍه جٌّإعغحش ٚرٌه
ػٍ ٝجٌّٕػ جٌطحٌ: ٝ
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انًستىياث االداريت نإلشراف انفنً :

ج٨ؽشجف  ٝ٘ :جٌٛظ١فس جٌخحصس ذّ٩قظس ؾٛٙد ج٨خشٚ ٓ٠ضٛؾُٙٙ
ٔ٦ؿحص جٌؼًّ ّ٠ٚىٓ جٌمٛي ذأْ ؾّ١غ جٌّغط٠ٛحش جٌشتحع١س دجخً جٌطٕظُ١
ضّػً فٔ ٝفظ جٌٛلص ِغط٠ٛحش جؽشجف١س :
 االدارة انعهيا :٘ ٛرٌه جٌّغط ٜٛجٌم١حد ٜجٌزّ٠ ٜػً جٌٛظحتف جٌشتحع١س ف ٝلّس جٌغٍُ ٛ٘ٚ
ِغثٛي ػٓ ٚظغ ج٘٨ذجف جٌشت١غ١س جٌغ١حعحش جٌؼحِس ٌٍطٕظ٠ٚ ُ١ططٍد
جػّحي جٌطخط١ػ ٚجٌطٕظ. ُ١
 االدارة انىسطً :٘ ٝجٌّغط ٜٛجٌزٛ٠ ٜؾذ ذِ ٓ١غط ٜٛج٨دجسز جي ػٍ١ح ِٚغط ٜٛج٨ؽشجف
جٚ٨ي ٠ٚم َٛذكٍمس جٌٛصً ذ ٓ١ج٨دجسز جٌؼٍ١ح جٌط ٝضم َٛذحٌطخط١ػ ٚجٌّغطٜٛ
ج٨ؽشجف ٝجٌز٠ ٜؾشف ػٍ ٝجٌطٕف١ز
 يستىي االشراف االول :٘ ٛجٌّغط ٜٛجٌز٠ ٜمغ ػٍ ٝػحضمِ ُٙغث١ٌٛس ل١حدز ٚجدجسز جٌؼًّ جٌز٠ ٜمَٛ
ذأدجتٗ ِٛظف ْٛجخشْٚ
o

انتظيى االداري :

ئْ جٌٕؿحـ جٌزّ٠ ٞىٓ أْ ٠كممٗ ج ٜؾٙحص سلحذٞ ٨ ٝلطصش فمػ ػٍٝ
جٌطأ٘ ً١جٌؼٍّ ٚ ٟجٌؼٍّٚ ، ٌٗ ٟػٍ ٝػٕح٠طٗ جٌّ١ٕٙس أغٕحء ػٍّ١س جٌّشجؾؼس
،ذً ٠ؼطّذ وػ١شجًا ػٍ ٝجيضٕظٚ ،ُ١ضٛف١ش جٌّٛظف ٓ١جٌّغحػذ ٓ٠جٌّإٍِ٘ ٓ١غ
ظشٚسز ِطحذؼس ٚضٕغ١ك ؾٛٙدُ٘ ٌى ٟضطُ ج٤ػّحي ف ٟجٚ٤لحش جٌّكذدز ٌٙح
ٚػِّٛح ًا ٠ؿد أْ ٠شجػ ٟػٕذ ئػذجد ٚٚظغ جٌؾىً جٌطٕظ ّٝ١جٌٕمحغ جٌطحٌ١س -:
 ألغحَ ضط ٌٝٛجٌؼًّ جٌفٕ ٟأ ٞػٍّ١حش جٌّشجؾؼس ٚج٨عطؾحسجش
جٌّكحعر١س ٚجٌطىحٌ١ف١س ٚجٌعشجتر١س ٚجٌطٕظ١ّ١س ٚغ١ش٘ح .
 ألغحَ ضم َٛذحٌخذِحش جٌّىطر١س جٌطمٍ١ذ٠س جٌط ٟضغحػذ ج٤لغحَ جٌفٓ٠س
ػٍ ٝجٌم١حَ ذٛجؾرحضٙح ِػً ئِغحن قغحذحش جٌّىطد ٚقفع جٌٍّفحش
ٚجٌغؿ٩ش  ٚجٚ٤سجق ٚأػّحي جٌطرحػس ٚغ١ش٘ح
13
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 ضكذ٠ذ عٍطحش ٚٚجؾرحش وً لغُ ٚوً ِٛظف ِٓ جٌؼحٍِ ،ٓ١ػٍٝ
أْ ضى ْٛقذٚد جٌغٍطس ٚجظكس ٚأْ ٠ؼشف وً ِٛظف ٚجؾرحضٗ
ٚقذٚد٘ح  ٚج٤ػّحي  ٚجٌطصشفحش جٌط ٟضمغ دجخً ٘زٖ جٌكذٚد .
 ج٦غحس جٌز٠ ٞكىُ ضف٠ٛط جٌغٍطس ٚقذٚد٘ح ٚخصٛصح ًا فّ١ح
٠طؼٍك ذأػّحي جٌّشجؾؼس جٌط٠ ٟم َٛذٙح جٌفٕ ِٓ ْٛ١جٌّٛظفٓ١
جٌشت١غ ٚ ٓ١جٌّغحػذٚ ٓ٠غ١شُ٘ .
 ضذػ ُ١ج٤لغحَ جٌفٕ١س ذؼذد وحف ِٓ جٌّإٍ٘١ِٕٙ ٓ١ح ًا ٠طٕحعد ِغ
جس٠س
قؿُ جٌؼًّ ٛٔٚػ١حضٗ جٌّطخصصس ٚضذػ ُ١ج٤لغحَ ج٦د
ذحٌؼحٍِ ٓ١جٌز ٓ٠ضطٛجفش ف ُٙ١جٌخدسز ٚجٌىفحءز ف ٟج٤ػّحي جٌّخطٍفس.
 ظشٚسز جٌم١حَ ذشعُ جٌغ١حعحش ٚٚظغ ذشٔحِؽ جٌؼًّ ِٚطحذؼس
ضٕف١ز٘ح ضكص ئؽشجف ُٙفِ ٟشجقً جٌطٕف١ز جٌّخطٍفس ِغ جٌ٨طضجَ
ذحقىحَ جٌطؾش٠ؼحش جٌغحس٠س ٚجٌّكحفظس ػٍ ٝآدجخ جٌّٕٙس ٚضمحٌ١ذ٘ح
ف ٟجٌطؼحًِ ِغ جٌغ١ش .
٠ ؿد جْ ٠مذَ جٌّؾشف ػٍ ٝجٌؼًّ جٌطذل١م ٟضمش٠شجًا خحصح ًا فٟ
جٌٛلص جٌّٕحعد ٛ٠ظف ف ٗ١ضٛجفك جٌؼّـً ِغ جٌخطػ جٌّٛظٛػس.
 جٌ٨طضجَ ذرشجِؽ جٌطذل١ك ٚضكذ٠ذ ٔمحغ جٌخشٚؼ ػٕٙح
ٚجٌّرشسجش جٌط ٟأدش ئٌ ٝرٌه.


ِذ ٜئذذجء جٌؼٕح٠س جٌّ١ٕٙس جٌ٩صِس ف ٟضٕف١ز جٌؼُ ي .

 وفحءز أٚسجق جٌؼًّ ٌذػُ جٌٕطحتؽ ٚج٨عطٕطحؾحش ٚضمذّٙ٠ح
ِ ٚ .ذ ٜجعط١فحء
ٌٍّؼٍِٛحش جٌىحف١س ٌغشض أػذجد جٌطمش٠ش
ِططٍرحش جٌطذل١ك .
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انًاط اإلشراف :
 اإلشراف اإلبذاعي ًّٔػ ئؽشجف٠ ٟؼطّذ ػٍ ٝجٌٕؾحغ جٌؿُ ج ػ ،ٟق١ع ٠ ٨مطصش ػٍ ٝئٔطحؼ
ج٤قغٓ ،ذً ٠ططٍد ِٓ جٌّؼ سف أْ ٠ؾكز جٌّٙس٠ٚ ،كشن ِح ػٕذ فش٠ك
جٌؼًّ ِٓ لذسجش خّ٩لس ٦خشجؼ أقغٓ ِح ّ٠ىٓ ئخشجؾٗ فِ ٟؿحي جٌؼ٩لحش
جٔ٦غحٔ١س ذٚ ٕٗ١ذ ٓ١جٌّغحػذٚ , ٓ٠ذٚ ُٕٙ١ذ ٓ١ذؼع. ُٙ
ٚج٤ػسجف ج٦ذذجػ٠ ٟؼًّ ػٍ ٝضكش٠ش جٌغ قي ٚج٦سجدز ٚئغ٩ق جٌطحلس ػٕذ
جٌّغحػذ٨ ٓ٠عطػّحس لذسج ضِٛٚ ُٙج٘ر ُٙئ ٌ ٝألصِ ٝذِّ ٜىٓ ف ٟضكم١ك
ج٘٤ذجف جٌّٕؾٛدز .
فش٠ك جٌؼًّ
ٚجٌّؾشف جٌّرذع ٘ ٛجٌز٠ ٞؼًّ ػٍ ٝجوطؾحف لذسجش
ٚجعطخشجؼ ؾٛٙدُ٘ ِٚغحػذض ُٙػٍ ٝضكم١ك ج٘٤ذجف ٠ٚ ،ؼًّ ػٍ ٝضشل١س
أػّحٌ٠ٚ ُٙؼذ ٔفغٗ ٚجقذجًا ِِٕ ٨ ُٙطصذسج ٌ ُٙوّح أْ جٌّؾشف جٌّرذع ٠غزٞ
ف ٟجٌّؼٍّٔ ٓ١ؾحغ ُٙج٦ذذجػٚ ٟجٌمذسز ػٍ ٝل١حدز أٔفغ ُٙذأٔفغ،ُٙ
 اإلشراف انبنـــائـــي االشراف انىقائً اإلشراف اإلكهينيكي اإلشراف انتصذيذً -اإلشراف باألهذاف
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الجلسة الثانٌة

المسئولٌة العامة لإلشراف ومعاٌٌر جودة العمل الرقابً
هدف الجلسة :
اكساب المشاركٌن المعارف والمهارات الالزمة عن جودة العمل الرقابً وعالقتها باإلشراف الفنً
على عملٌات التدقٌق والمعاٌٌر واالرشادات المهنٌة الصادرة بهذا الشؤن .
عناصر الجلسة :
تهدف األجهزة العلٌا للرقابة كغٌرها من المنشآت الخدمٌة إلى اداء مهامها الرقابٌة بؤعلى قدر من
الكفاءة و الفاعلٌة و البحث عن كل ما من شؤنه االرتقاء بمستوى األداء المهنً لتتمكن من تقدٌم خدمات
رقابٌة ذات جودة عالٌة.
وانطالقا من ذلك سعت المنظمات المهنٌة المعنٌة بمهنة المحا سبة و المراجعة إلصدار القواعد
و اإلرشادات و المعاٌٌر التً تمكن األجهزة العلٌا للرقابة من خاللها من متابعة نوعٌة الممارسة المهنٌة
التً تزاولها و التً تضمنت مهارات اإلشراف الفنً لمراحل عملٌات التدقٌق كؤحد الدعائم األساسٌة
التً تضمن جودة األداء المهنً لهذه العملٌات .
من هذا المنطلق تتناول هذه الجلسة -:
 التعرٌف بجودة العمل الرقابً وعالقتها باإلشراف الفنً الفعال . عرض أهم اإلرشادات و المعاٌٌر المهنٌة المتعلقة بجودة العمل الرقابى وموقع االشراف الفنىفٌها .
أوال :مفهوم جودة العمل الرقابى :
الجودة هً توافر خصائص و وظائف فً المنتج ( سلعة أو خدمة ) تشبع حاجات وتوقعات العمٌل
و ٌؤتً ذلك بترجمة احتٌاجات و توقعات العمٌل الى تصمٌم للمنتج مع جودة تنفٌذ هذا التصمٌم و تقدٌم
المنتج مع الخدمات المصاحبة أن تطلب األمر بما ٌتوافق و حاجات وتوقعات العمالء.
إتقان العمل عرف حدٌثا بمراقبة الجودة  Quality Controlحٌث ظهرت مراقبة الجودة
انتقلت إلى صناعات السٌارات و
فً أمرٌكا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة حٌث بدأت باألسلحة ثم
اإللكترونٌات و الصناعات الفضائٌة و انتشرت هذه الظاهرة الى أن قام المعهد البرٌطانً للتقٌٌس ع ام
 1975بوضع المواصفة القٌاسٌة العامة التً ٌمكن أن تطبق فً معظم الصناعات و المإسسات
األخرى و نشرت عام 1979
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وقد تناولت دراسات عدٌدة مفهوم جودة التدقٌق وذلك من أكثر من منظور كما ٌلً :
 -1مفهوم جودة التدقٌق من منظور جودة المنتج التقلٌدي :
ٌتضمن النموذج التقلٌدي لجودة المنتج ثالث مجموعات من األنشطة :
 أنشطة الوقاٌة أو المنع  :وهً األنشطة المسئولة عن منع حدوث العٌوب أو الحد منها
 أنشطة التقٌٌم  :هً األنشطة الالزمة لفحص و تقٌٌم المنتج أو الخدمة المقدمة مثال الشك
المهنً للم دققٌن  ,التخطٌط و التقٌٌم  ,مراجعة النظٌر .
 أنشطة الفشل  :هً تكالٌف العٌوب فً المنتج أو سوء الخدمة .
 -2مفهوم جودة التدقٌق من حٌث عالقتها باكتشاف المخالفات :
وفقا لهذا المنظور عرفت جودة التدقٌق بؤنها قدرة المدقق على اكتشاف أخطاء ذات أهمٌة نسبٌة فً
القوائم المالٌة التً ٌقوم بمراجعتها و قد أوضحت بعض الدراسات أن هناك عالقة عكسٌة بٌن احتمال
وجود أخطاء ذات أهمٌة نسبٌة فً القوائم المالٌة و بٌن جودة األداء المهنً للم دققٌن حٌث حدد هذا
المفهوم أن جودة العمل الرقابً ترتبط بالم دقق ذاته دون أن ٌتعرض لوجود عوامل أخرى ترتبط بالجهة
محل الرقابة .
 -3مفهوم جودة التدقٌق من حٌث عالقتها بمخاطر التدقٌق :
ٌعرف هذا المنظور جودة ال تدقٌق بؤنها قدرة المدقق على تخفٌض مخاطر ال تدقٌق الى أدنى حد
ممكن و قد حدد المعهد األمرٌكً للمحاسبٌن القانونٌٌن  AICPAفً قائمة معاٌٌر المراجعة 47
الخطر الكلً للتدقٌق بؤنه " الخطر المتمثل فً احتمال فشل الم دقق فً القوائم المالٌة التً تتضمن
أخطاء جوهرٌة و هو مكون من  3أنواع من المخاطر تشمل :
 الخطر المتالزم Inherent Risk
 خطر نظام الرقابة الداخلٌة Internal Control Risk
 خطر االكتشافDetection Risk
 -4مفهوم جودة التدقٌق من حٌث عالقتها باهتمامات المشاركٌن فً بٌئة التدقٌق:
أوضحت عدة دراسات الى أنه ٌمكن التعبٌر عن جودة ال تدقٌق على أنها قدرة الم دقق على الوفاء
بمتطلبات كافة األطراف المشتركة فً بٌئة التدقٌق أو المستفٌدة منها .
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 -5مفهوم التدقٌق من حٌث عالقتها بمدى االلتزام بتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة و المهنٌة :
تحدد الدراسات التً تبنت هذا االتجاه أن تحقق جودة أداء أي مهنة تتطلب االلتزام بمعاٌٌر و أداب
سلوك المهنة و عدم الخروج عنها  ,من هذا المنطلق ٌمكن تعرٌف جودة التدقٌق على أتها " تنفٌذ عملٌة
التدقٌق بكفاءة و فعالٌة و ثبات فً ضوء االلتزام بالمعاٌٌر المهنٌة و الدولٌة "

 -6مفهوم جودة التدقٌق الذي أعتمد فً الدورة التاسعة للجمعٌة العامة للمنظمة العربٌة لألجهزة
العلٌا للرقابة المالٌة و المحاسبة
ٌركز هذا المفهوم على أن جودة عملٌة التدقٌق هً "الصفات و الخصائص التً ٌجب أن تتسم بها
عملٌة الرقابة و هذه الصفات أو الخصائص ٌجب أن تكون مستنده على كافة تفاصٌلها الى معاٌٌر رقابٌة
معتمدة و أدلة عمل واضحة و متناسقة مع المعاٌٌر الرقابٌة ".
ثانٌا:العوامل التً تؤثر على جودة االداء المهنً للعمل الرقابً -:
تناولت دراسات عدٌدة أهم المتغٌرات المإثرة فً جودة االداء المهنً لل تدقٌق و التً تم االعتماد
علٌها لقٌاس و تقٌٌم اداء مكاتب التدقٌق الخاصة بمزاولة المهنة و جودة الخدمات التً تقدمها األجهزة
العلٌا للرقابة .
و قد اتجهت مجموعة من الدراسات التً تناولت تقٌٌم اداء المنشآت المزاولة لمهنة التدقٌق سواء
ي متمثلة فً األجهزة العلٌا للرقابة أو مكاتب التدقٌق الخاصة المزاولة للمهنة الى تناول مجموعة
الحكوم ة
من العناصر لبٌان اثارها على جودة التدقٌق و كان من أهم هذه العوامل -:
 االستقاللٌة التؤهٌل العلمً و المهنً للم دققٌن . خضوع الم دقق للتقٌٌم على أداءه . سمعة منشؤة التدقٌق . الخبرة المهنٌة للمدققٌن . تطبٌق منشآت التدقٌق الستراتٌجٌات التخصص الصناعً و القطاعً . المنافسة . تقدٌم الخدمات االستشارٌة . فترة ارتباط الم دقق بالجهة محل التدقٌق .اللقاء العلمى حول موضوع "مهارات اإلشراف الفنى على التدقٌق وآثرها على جودة العمل الرقابى
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 القٌود الزمنٌة. احتماالت التعرض لمخاطر التقاضً األتعاب .بٌنما اتجهت مجموعة أخرى من الدراسات الى وضع نموذج كامل لجودة عملٌة التدقٌق ٌشمل كافة
العوامل المإثرة على جودة االداء المهنً للم دققٌن و ذلك كما ٌلً -:
 -1اقتراح مجموعة أخرى من المإشرات لالستدالل على جودة التدقٌق خالل المراحل المختلفة
لتنفٌذ عملٌة التدقٌق و تشمل مرحلة ما قبل التعاقد و مرحلة تنفٌذ عملٌة التدقٌق و مرحلة اعداد
التقارٌر عقب االنتهاء من تنفٌذ عملٌة التدقٌق .
 -2اقتراح مجموعة من العوامل المإثرة على جودة التدقٌق و تتعلق باكتشاف األخطاء الجوهرٌة
و الغش و تقسم الى مجموعة عوامل تتعلق بمنشؤة التدقٌق و عوامل خاصة بفرٌق العمل و
عوامل خاصة بعملٌة التدقٌق نفسها باإلضافة الى مجموعة اخرى من العوامل المتعلقة بالتقرٌر
عن االخطاء الجوهرٌة و الغش و هً العوامل المتعلقة باستقاللٌة الم دقق و العوامل المإثرة
فٌها مثل األتعاب  ,تقدٌم الخدمات االستشارٌة  ,و طول فترة ارتباط الم دقق بالجهة محل
التدقٌق.
 -3دراسة قام بها أحد الباحثٌن باختٌار عٌنة عشوائٌة من  315مدقق من العاملٌن بمكاتب
التدقٌق الكبٌرة و المتوسطة و الصغٌرة و الجهاز المركزي للمحاسبات الختٌار مجموعة من
العوامل التً ٌمكن أن تإثر على جودة التدقٌق و قد قدم من خاللها نموذج لقٌاس جودة التدقٌق
شمل االشراف فى الجودة
من الدراسات السابقة ٌمكن القول أن اإلشراف الفعال داخل منشآت ال تدقٌق و خضوع الم دققٌن
للتقٌٌم من قبل المستوٌات اإلدارٌة األعلى ص ا ر من أهم العوامل التً تإثر على جودة االداء المهنً
للم دققٌن .
ثالثا :المعاٌٌر و اإلرشادات المهنٌة الخاصة بجودة العمل الرقابً :
أصدرت المنظمات المهنٌة المعنٌة بمهنة التدقٌق سواء على المستوى الدولً أو اإلقلٌمً أو المحلً
مجموعة من المعاٌٌر و اإلرشادات المهنٌة التً تهدف الى تحسٌن االداء المهنً للم دققٌن و تهدف الى
التؤكد من تنفٌذ عملٌة التدقٌق بدرجة عالٌة من الجودة و ذلك كما ٌلً -:
أ  -المنظماثالدوليت:
- 1المعاييرالرقابيتالصادرةعنالمنظمتالدوليتلألجهزةالعلياللرقابتوالمحاسبت(االنتىساي):
تضمنت االشارة الى بعض المفاهٌم التالٌة :
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 -1/1أهمٌة وضع معاٌٌر للجودة:
 تنص المبادئ الرقابٌة االساسٌة لالنتو ساى (  )14/0/1على أنه " ٌجب اتباع معاٌٌر مالئمةللتؤكد من تنفٌذ العمل بدرجة عالٌة من الجودة بحٌث ٌنبغً أن تفرض االهداف الخاصة بنوع معٌن من
العمل أو بمهمة معٌنة المعاٌٌر الخاصة التً ٌجب اتباعها وعلى كل جهاز أن ٌضع سٌاسة ٌتبع فٌها
معاٌٌر االنتوساى أو غٌرها م ن المعاٌٌر الخاصة فى تنفٌذ أنواع العمل المختلفة التً ٌقوم بها الجهاز
لضمان عمل ومنتجات ذات جودة عالٌة".
 كما ٌنص المعٌار رقم ()26/1/2على أن "ٌولى الجهاز االعلى للرقابة عناٌة خاصة لبرامجضمان الجودة الرامٌة الى تحسٌن تنفٌذ العملٌة الرقابٌة ونتائجها لتؤمٌن مستوى عال لعمل الجهاز "،وإن
الفوائد الناجمة عن مثل هذه البرامج تجعل توفٌر موارد مالئمة لهذا الغرض أمرا ضرورٌا ،ومن المهم
أن ٌضاهى استعمال هذه الموارد الفوائد المزمع تحقٌقها
ٌتضح من ذلك أهمٌة وضع معاٌٌر لجودة العمل
التقارٌر الصادرة عنه.

الرقابً للجهاز االعلى للرقابة تحقٌقا ً لمصد اقٌة

 -2/1االستقاللٌة:
اشارت الفقرة  2/2/2الى أنه "على المراجع والجهاز األعلى للرقابة أن ٌكونا مستقلٌن،وتفسر
الفقرات من

 5/2/2الى 12/2/2االستقاللٌة عن السلطة التشرٌعٌة ،والفقرات من

13/2/2حتى24/2/2االستقاللٌة عن السلطة التنفٌذٌة،والفقرات من
25/2/2حتى29/2/2االستقاللٌة عن الجهة الخاضعة للرقابة.
 -3/1االشراف:
 نصت الفقرة  1/2/3من المعاٌٌر على انه "ٌنبغً االشراف مناسبة فى كل مستوى وفى كلمرحلة من مراحل العملٌة الرقابٌة ".
 نصت الفقرة  2/2/3من المعاٌٌر على " ان االشراف ضروري لضمان تحقٌق االهداف الرقابٌةوالحفاظ على نوعٌة( جودة ) العمل الرقابً ،لهذا فإن االشراف والمراقبة السلٌمٌن ضرورٌان فى جمع
الحاالت بغض النظر عن كفاءة المراقب".
 تنص الفقرة ( )3/2/3من المعاٌٌر على أن االشراف ٌشمل ضمان تنفٌذ العملٌة الرقابٌة،واتباعخطة العمل،واحتواء أوراق العمل على االثباتات الكافٌة.
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 -4/1االستشارة :
لم تغفل معاٌٌر االنتوساى أهمٌة االستشارة سواء من داخل الجهاز أو من خارجه ،كما أشارت الى
أنه ٌجب اٌالء العناٌة الالزمة لها للتؤكد من كفاءة وقدرة المستشارٌن على القٌام بها وجودة العمل
المإدى منهم ،وال ٌعفى ذلك المراجع من عبء المسئولٌة بخصو ص اآلراء التً ٌكونها أو االستنتاجات
التً ٌتوصل إلٌها بشؤن المهمة الرقابٌة(.)46/2/2-43/2/2
 -5/1مراجعة أعمال الرقابة:
 نصت الفقرة  29/1/2على انه " من المناسب أن تحدد األجهزة العلٌا للرقابة وظٌفة ذات طابعواسع للرقابة الداخلٌة الخاصة بها بهدف مساعدتها على تحقٌق ادارة فعالة لعملٌاتها الخاصة وتدعٌم
جودة ادائها"
 كما أشارت الفقرة  30/1/2الى أنه" ٌمكن دعم جودة العمل الذى ٌقوم به الجهاز األعلى للرقابةوذلك بتعزٌز المراجعة الداخلٌة وربما بواسطة تقٌٌم مستقل لعمله".
 وفقا ً للفقرة ٌ 4/2/3نبغً مراجعة كافة األعمال من قبل أحد كبار المراجعٌن قبل االنتهاء منصٌاغة اآلراء أو التقارٌر الرقابٌة ،وٌنبغً القٌام بذلك مع تقدم كل جزء من العملٌة الرقابٌة ،فالمراجعة
من أكثر من مستوى إشرافً تضفى الخبرة والحكم على المهمة الرقابٌة
 أشارت الفقرة ،28/1/2فٌما ٌتعلق بنتا ئج الترتٌبات الداخلٌة لضمان الجودة واعداد التقارٌرالخاصة بها لرفعها للقٌادة العلٌا بالجهاز الرقابً الى ضرورة قٌام موظفٌن ذو مإهالت مناسبة من
الجهاز وال ٌشاركون فً العملٌات الرقابٌة بمراجعة دقٌقة لعٌنة من هذا العملٌات من حٌث التخطٌط لها
وتنفٌذها واعداد التقارٌر بشؤنها بالتشاور مع القٌادة المعنٌة بهذه الرقابة".
- 2اإلرشاداثوالمعاييرالصادرةعن االتحاد الدولي للمحاسبينالقانىنيين  فيمايتعلقبجىدة
العملالرقابً:
أصدر االتحاد الدولى للمحاسبٌن القانونٌٌن العدٌد من القواعد واالرشادات والمعاٌٌر التى تناولت
هذا الموضوع كان اخرها المعٌار رقم ()220المتمثل فى "رقابة الجودة لعملٌة مراجعة البٌانات
المالٌة"،وأعٌدت صٌاغته تحت مسمى المعٌار الدولى لرقابة الجودة (")1رقابة الجودة للشركات التً
تإدى عملٌات تدقٌق ومراجعة للبًانات المالٌة وعملٌات التؤكٌد األخرى والخدمات ذات العالقة " ،وٌتم
العمل به اعتبارا من  15دٌسمبر  ,2009وقد تضمن هذا المعٌار العناصر األساسٌة التً تضمن
جودة العمل الرقابً تتلخص فٌماٌلى:
 -1/2مقدمة :
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وتناولت ما ٌلى :
 -1/1/2غرض المعٌار والمتمثل فى وضع المعاٌٌر وتوفٌر االرشادات المتعلقة
بإجراءات رقابة الجودة
 -2/1/2وجوب تنفٌذ اجراءات رقابة الجودة التً تنطبق على عملٌات المراجعة الفردٌة
 -3/1/2التزام المإسسة التً تإدى عملٌة الرقابة بوضع نظام لرقابة الجودة لتزوٌدها
بتؤكٌد معقول أنها وموظفٌها ملتزمون بالمعاٌٌر المهنٌة والمتطلبات القانونٌة
والتنظٌمٌة،وأن تقارٌر المراجعٌن أو شركاء العملٌة مناسبة فً ظل الظروف القائمة.
 -4/1/2تحدٌد خصائص ومهام فرق العملٌة حٌث تقوم بتنفٌذ اجراءات رقابة
الجودة،وتزوٌد المإسسة التى ٌنتمون الًها بالمعلومات المناسبة وذات الصلة التى تمكنها
من تطبٌق الجزء المتعلق باالستقاللٌة فى اطار تنفٌذ اجراءات رقابة الجودة،وأن تكون
هذه الفرق مإهلة لتنفٌذ نظم الجهة.
 -2/2مسئولٌات القٌادة لجودة عملٌات الرقابة:
ملة لكل عملٌة مراجعة مكلف
والمتمثلة فى تحمل الشرٌك المسئول مسئولٌة الجودة الشا
بها،واعتباره قدوة لألعضاء االخرٌن فى فرٌق العملٌة من خالل أفعاله ورسائله لهم والتى تإكد ما ٌلى:
 -1/2/2أهمٌة أدائه العمل بما ٌتفق مع المعاٌٌر المهنٌة والمتطلبات التنظٌمٌة والقانونٌة.
 -2/2/2أهمٌة االلتزام بسٌاسات واجراءات رقابة الجودة المعمول بها فى المإسسة.
 -3/2/2أهمٌة اصدار تقارٌر المراجع المناسبة فى ظل الظروف القائمة.
 -4/2/2حقٌقة أن الجودة ضرورٌة ألداء عملٌات الرقابة.
 -3/2متطلبات أخالقٌات المهنة:
حٌث ٌجب على شرٌك العملٌة تقٌٌم مدى التزام أعضاء الفرٌق بمتطلبات أخالقٌات المهنة الصادرة
عن االتحاد أو المتطلبات الوطنٌة والتً تشمل النزاهة ،والموضوعٌة،والكفاءة المهنٌة،والسرٌة،والسلوك
المهنً.
 -4/2االستقاللٌة:
ٌجب على الشرٌك التؤكد من مدى االلتزام بمتطلبات االستقاللٌة فى المراجعة وذلك من خالل:
والتً تشكل تهدٌدا
 -1/4/2تحدٌد وتقٌٌم الظروف والعالقات والمعلومات الخاصة
لالستقاللٌة ،واتخاذ االجراء المناسب للقضاء علٌها أو تخفٌضها لمستوى مقبول بتطبٌق
أدوات الحماٌة ،وعلٌه ابالغ المإسسة فً حالة فشله التخاذ االجراء المناسب.
 -2/4/2توثٌق النتائج والمناقشات ذات الصلة المتعلقة باالستقاللٌة.
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 -5/2قبول المهام واستمرار العالقات مع العمٌل وبعض مهام الرقابة االخرى:
ٌجب أن ٌكون الشرٌك المسئول مقتنعا باإلجراءات المناسبة المتبعة بشؤن قبول المهمة واستمرار
العالقات مع العمالء وبعض مهام الرقابة المحددة ،وأن النتائج التً تم التوصل الٌها فى هذا الصدد
مالئمة وتم توثٌقها ،وٌشمل ذلك دراسة ما ٌلى:
 -1/5/2نزاهة أصحاب حقوق الملكٌة األساسٌٌن واالدارة العلٌا والمسئولٌن عن حوكمة
المنشؤة .
 -2/5/2ماذا كان فرٌق العمل مإهال للقٌام بعملٌة الرقابة ولدٌه الوقت والموارد الالزمة.
 -3/5/2امكانٌة التزام المإسسة وفرٌق العمل بمتطلبات أخالقٌات المهنة.
 -4/5/2األمور الجوهرٌة التً تكون قد ظهرت أثناء عملٌة الرقابة الحالٌة أو
وتؤثٌرها على استمرارٌة العالقة مع العمٌل.

السابقة

على انه ٌجب أن نالحظ بالنسبة لمعٌار القبول للعمٌل أن هذا الجانب ال ٌخص األجهزة العلٌا
للرقابة حٌث ٌكون مجال عملها محددا بالقانون وال تختار عمالئها كما هو الحال فى القطاع الخاص.
 -6/2تعٌٌن فرٌق العمل:
ٌجب أن ٌكون الشرٌك مقتنعا بؤن فرٌق العمل تتوافر فٌه القدرات والكفاءات والوقت الالزم إلنجاز
عملٌة الرقابة بما ٌتفق والمعاٌٌر المهنٌة والمتطلبات التنظٌمٌة والقانونٌة بما ٌمكن من اصدار تقارٌر
رقابة فً ظل الظروف القائمة ،وتشمل القدرات والكفاءات ما ٌلى :
 -1/6/2فهم وخبرة عملٌة فً عملٌات الرقابة المماثلة من خالل التدرٌب والمشاركة
المالئمة.
 -2/6/2فهم المعاٌٌر المهنٌة والمتطلبات التنظٌمٌة والقانونٌة.
 -3/6/2معرفة فنٌة مالئمة ،بما فٌها معرفة تكنولوجٌة.
 -4/6/2معرفة بؤنشطة المنشؤة.
 -5/6/2القدرة على اتخاذ األحكام الشخصٌة المهنٌة.
 -6/6/2فهم لسٌاسات واجراءات رقابة الجودة بالمإسسة.
 -7/2أداء المهام:
ٌجب على الشرٌك تحمل مسئولٌة التوجٌه واالشراف وأداء عملٌة الرقابة طبقا للمعاٌٌر المهنٌة
والمتطلبات التنظٌمٌة والقانونٌة ،ومالئمة التقرٌر الصادر للظروف القائمة ،حٌث ٌجب علٌه ما ٌلى:
نشاط المنشؤة ،والمسائل
 -1/7/2اعالم أعضاء فرٌق العمل بمسئولٌاتهم ،وطبٌعة
المتعلقة بالمخاطر ،والمشاكل المتوقعة ،والبرنامج التفصٌلً ألداء عملٌة الرقابة.
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 -2/7/2االشراف على عملٌة الرقابة وأعضاء الفرٌق من حٌث متابعة تقدم مهمة
الرقابة،ومراعاة قدرات أعضاء الفرٌق وكفاءتهم وتوفٌر الوقت الكافً إلتمام عملهم،
وتفهمهم للتعلٌمات والتحقق من األداء وفقا للبرنامج المخطط،ومناقشة المسائل الجوهرٌة
التى قد تظهر اثناء القٌام بعملٌة الرقابة ،وتعدٌل البرنامج وفقا للظروف ،وتحدٌد األمور
التً تحتاج للمشورة والدراسة.
 -3/7/2فحص العمل المإدى بواسطة أعضاء الفرٌق وذلك بالتحقق مماٌلى:
 أداء العمل بما ٌتفق مع المعاٌٌر المهنٌة والمتطلبات التنظٌمٌة والقانونٌة. األمور الطارئة الهامة التً تحتاج لدراسة. اتمام االستشارات الالزمة وتوثٌق نتائجها وتنفٌذها. الحاجة لمراجعة طبٌعة وتوقٌت ومدى العمل الذى تم اداإه. تدعٌم العمل المإدى للنتائج التى تم التوصل الٌها وتوثٌقه بالشكل المناسب . الحصول على أدلة االثبات الكافٌة والمالئمة لدعم تقرٌر المراجع . تحقٌق أهداف الرقابة. – 8/2التشاور:
وتتمثل مسئولٌات الشرٌك فى هذا الصدد فٌما ٌلى:
 -1/8/2قٌام فرٌق العمل بإجراء التشاور المالئم بشؤن االمور العٌنٌة أو محل الخالف
المهنً الدائم سواء من داخل
اثناء سٌر العمل فٌما بٌنهم ومع غٌرهم على المستوى
المإسسة أو من خارجها.
 -2/8/2سالمة توثٌق التشاورات ونطاقها ونتائجها.
 -3/8/2تنفٌذ النتائج التى اسفرت عنها التشاورات.
 -9/2الخالفات فى الرأي :
فى حالة حدوثها سواء فٌما بٌن اعضاء فرٌق العمل أو مع اولئك الذٌن تمت استشارتهم وغٌرهم،
ٌجب اتباع سٌاسات واجراءات المإسسة للتعامل مع هذه االمور وحلها وٌجب على الشرٌك توجٌه
اعضاء الفرٌق إلبالغه وغٌره باألمورمحل الخالف دون خوف .

 – 10/2مراجعة رقابة جودة العملٌات  :وتتم كما ٌلى:
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المسئولٌة العامة لإلشراف ومعاٌٌر جودة العمل الرقابً

الجلسة الثانٌة

ٌ -1/10/2جب على الشرٌك المسئول عن مراجعة القوائم المالٌة للشركات المقٌدة
بالبورصة القٌام بما ٌلى:
 -انخأكذ يٍ حعييٍ يشاجع سقببت انجىدة .

 يُبقشت االيىس انجىهشيت انخي قذ حطشأ اثُبء عًهيت انشقببت ،بًب فيهب انخي حىححذيذهب اثُبء يشاجعت سقببت انجىدة يع يشاجع انجىدة .
 عذو اصذاس حقشيش انشقببت حخً يخى اسخكًبل يشاجعت سقببت انجىدة.تقًٌا ً موضوعٌا ً لما ٌلى
ٌ -2/10/2جب أن تشمل مراجعة رقابة الجودة م
 االحكبو انشخصيت انهبيت انخً احخزهب فشيق انعًم. انُخبئج انخً حى انخىصم انيهب عُذ صيبغت حقشيش يشاقب انحسبببث . -3/10/2تتضمن مراجعة رقابة الجودة اجراء مناقشة مع الشرٌك المسئول ،ومراجعة
المعلومات المالٌة ،وتقرٌر المراجع،ومراجعة بعض مستندات الرقابة المنتقاة.
 -4/10/2تشمل مراجعة رقابة الجودة لعملٌات مراجعة القوائم المالٌة للمنشآت المقٌدة
بالبورصة ،دراسة ماٌلى:
-

حقييى فشيق انعًم السخقالنيت انًإسست ببنُسبت نعًهيت انشقببت انًحذدة.
انًخبطش انجىهشيت انخً حى ححذيذهب اثُبء انقيبو ببنًهًت فً ضىء انًعبييش
انخبصت بهًب (. )315،330
االحكبو ا نشخصيت انخً احخزث وخبصت يب يخعهق ببألهًيت انُسبيت وانًخبطش
انجىهشيت.
غيشهب
يب ارا كبٌ قذ حى عًم انخشبوس انًالئى بشأٌ االيىس يحم انخالف أو
وانُخبئج انًخشحبت عهً رنك .
اهًيت االخطبء انخً حى حصىيبهب وغيش انًصىبت وانخصشف بشأَهب

 األيىس انخً سيخى ابالغهب إلداسة انًُشأة(انعًيم) وانًسئىنيٍ عٍ انحىكًتواألطشاف األخشي انخُظيًيت وانشقببيت ارا دعج انحبجت نزنك.
 انخحقق يٍ أٌ يسخُذاث انشقببت انًُخقبة نهًشاجعت حعكس انعًم انزي حى اداؤِفيًب يخعهق ببألحكبو انشخصيت انجىهشيت وحذعى انُخبئج انخً حى انخىصم انيهب.
 يذي يالءيت انخقشيش انًزيع اصذاسِ. -11/2المتابعة:
ٌجب أن تضع المإسسة سٌاسات واجراءات تهدف لتزوٌدها بدرجة التؤكد المناسبة بؤن السٌاسات
عملٌا مع األخذ
واالجراءات المتعلقة بنظام الجودة بها مناسبة وكافٌة وتعمل بفاعلٌة وملتزم بها
فىاالعتبار ماٌلى:
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المسئولٌة العامة لإلشراف ومعاٌٌر جودة العمل الرقابً

الجلسة الثانٌة

 -1/11/2امكانٌة تؤثٌر أوجه القصور الواردة فى تلك المعلومات على عملٌة الرقابة
 -1/11/2ماذا كانت االجراءات التى اتخذتها المإسسة لتصحٌح هذا الوضع كافٌة فى
سٌاق عملٌة الرقابة.

ب -المنظماثاالقليميت:

المنظمة األوروبٌة لألجهزة العلٌا للرقابة:
ٌتبٌن من خالل الخطوط التوجٌهٌة للمنظمة األوروبٌة لألجهزة العلٌا للرقابة ،أنه ٌمكن إرساء نظام
الجودة على مرحلتٌن تخص األولى إرساء سٌاسات وإجراءات من قبل الجهاز الرقابً من شؤنها أن
تضمن القٌام بالمهام الرقابٌة بمستوى جودة مقبول وتخص المرحلة الثانٌة إرساء إجراءات خاصة
بضمان الـجودة على مسـتوى أعلى فى اإلدارة وذلك للتؤكـد من أن هذه السٌاسـات واإلجراءات قد تم
مقبولة وٌمكن اعتماد
تطبٌقها و أنها قد سمحت بتحقٌق األثر المنشود ،أى أن العمل المقدم ذو جودة
المرحلتٌن لتوزٌع معاٌٌر الجـودة بٌن السٌاسـات واإلجراءات الموضوعة وبٌن المراجعة أو متابعة
االلتزام بهذه السٌاسات واإلجراءات دون إهمال وجود إطار قانونى مالئم.
ج  -المنظماثالمحليت:

 - 1معهد المحاسبٌن القانونٌٌن األمرٌكً :
تشمل المعاٌٌر الصادرة عنه ماٌلى:
 -1/1االستقالل
 -2/1تخصٌص العاملٌن على وظائف الرقابة
 -3/1االسترشاد برأي األخرٌن
 -4/1االشراف
 -5/1التعٌٌن
 -6/1تنمٌة القدرات المهنٌة
 -7/1الترقٌة فً الوظٌفة
 -8/1قبول عمالء جدد واستمرار العالقة مع الحالٌٌن
 -9/1الفحص الدوري لبرامج رقابة جودة األداء
 - 2معهد المحاسبٌن القانونٌٌن بإنجلترا ووٌلز:
وتشمل المعاٌٌر الصادرة عنه ماٌلى:
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الجلسة الثانٌة

المسئولٌة العامة لإلشراف ومعاٌٌر جودة العمل الرقابً

 -1/2النزاهة المهنٌة أو االستقالل
 -2/2قبول العمالء واستمرارٌة العالقة معهم
 -3/2التعٌٌن
 -4/2التعلٌم الدوري المستمر
 -5/2التدرٌب والتطوٌر المهنً
 -6/2الكفاٌة المهنٌة واالشراف
 -7/2االلتزام بشروط التسجٌل
 -8/2الفحص الداخلى
 -9/2تجنب الظروف التى قد تإدى الى تؤثٌر غٌر مناسب على موضوعٌة األداء المهنى
 -10/2االستشارة
 - 3المعهد الكندى للمحاسبٌن القانونٌٌن  :أصدر المعهد دلٌال لتطوٌر جودة أنظمة الرقابة على
المحاسبة العمومٌة ،حٌث اقترحت هٌئة

المعاٌٌر خمسة عناصر للجودة تلتزم بها الهٌئة

الرقابٌة عند وضعها لسٌاساتها وإجراءاتها لهذا الغرض وهى :
 -1/3االستقاللٌة ،والنزاهة ،والموضوعٌة
-2/3تؤهٌل ومهارة وخبرة وترقٌة المساعدٌن
 -3/3العالقة مع العمٌل
 -4/3االلتزام بحسن األداء
 -5/3المراجعة الشاملة
 - 4المعهد الهندي للمدققٌن القانونٌٌن:
تشتمل المعاٌٌرالصادرة عن المعهد على العناصر التالٌة :
 -1/4المتطلبات المهنٌة  :االستقاللٌـة،والنزاهة،والموضوعٌة ،والمحافظة على السرٌة،
واألخالق المهنٌة .
 -2/4المهارات والكفاءات.
 -3/4التكلٌف :تسند المهمة الرقابٌة للمساعدٌن الذٌن ٌتـوفر لدٌهم المستوى
الضروري حسب ما ٌتطلبه إنجاز العمل.
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الجلسة الثانٌة

المسئولٌة العامة لإلشراف ومعاٌٌر جودة العمل الرقابً

 -4/4التفوٌض :يشترط وجود إدارة وإشراف ومراجعة للعمل فى جمٌع المستوٌات للحصول
على تؤكٌد معقول بؤن العمل المنجز قد تم وفقا لمتطلبات الجودة.

 -5/4االستشارةٌ :جب أن تتم االستشارة ،سواء من داخل الجهاز
الضرورة مع من له الخبرة المالئمة.

الرقابً أو خارجه ،عند

 -6/4القبول أو االحتفاظ بالعمالء:
 -7/4متابعة المالءمة والفعالٌة المتواصلة لسٌاسات وإجراءات الجودة.
 - 5الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن:
وتشمل المعاٌٌر الصادرة عنها ما ٌلى:
 -1/5االستقالل وااللتزام بقواعد وسلوك وأداب المهنة
 -2/5تخصٌص المساعدٌن للعملٌات
 -3/5المشورة
 -4/5االشراف
 -5/5التعٌٌن
 -6/5تطوٌر وتدرٌب الموظفٌن
 -7/5تقٌٌم أداء الموظفٌن وترقٌتهم
 -8/5قبول العمالء واستمرارٌة العالقة معهم
 -9/5االلتزام بؤحكام النظام ولوائحه
 -10/5الفحص الدوري الداخلً
 - 6الجهاز المركزي للمحاسبات باالشتراك مع جمعٌة المحاسبٌن والمراجعٌن المصرٌة:
اتخذ الجهاز والجمعٌة المعاٌٌر الصادرة عن االتحاد الدولً للمحاسبٌن القانونٌٌن(المعٌار )220
اساسا إلعداد المعاٌٌر الصادرة والمعمول بها فً مصر حٌث شملت نفس المعاٌٌر مع تغٌٌر بعض
المصطلحات بما ٌتالءم مع البٌئة المصرٌة.
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المسئولٌة العامة لإلشراف ومعاٌٌر جودة العمل الرقابً

الجلسة الثانٌة

الخالصة :
من العرض السابق ٌمكننا أن نلخص أن جودة العمل الرقابً أصبحت أمرا هاما لٌس فقط من أجل
تجنب التعرض إلى مخاطر المسإولٌة القانونٌة و إنما أٌضا بهدف تقدٌم خدمة تلبً احتٌاجات األ طراف
المستفٌدة منها و من أجل ضمان اداء عملٌة المراجعة بجودة عالٌة قدمت المنظمات المهنٌة المعنٌة
بمهنة المحاسبة و المراجعة مجموعة من المعاٌٌر و اإلرشادات التً تهدف إلى تحقٌق ذلك والتً
تضمنت اإلشراف الفعال على عملٌات التدقٌق كؤحد دعائم جودة العمل الرقابً .
فً ضوء ذلك ستتناول الجلسة التالٌة عرض مراحل اإلشراف الفنً على مراحل عملٌة التدقٌق,
والمقومات المهنٌة الواجب توافرها فى المشرف اإلداري الفعال .
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الجلسة الثالثة

مجاالت ومراحل االشراف الفنً على التدقٌق

مجاالت ومراحل االشراف الفنً على التدقٌق
هدف الجلسة :
اكساب المشاركٌن المعارف والمهارات الالزمة

حول مجاالت ومراحل االشراف الفنى

على عملٌات التدقٌق.
عناصر الجلسة :
تواجه االجهزة العلٌا للرقابة تحدٌا اساسٌا ٌتمثل فً كٌف ت قدم خدمة ذات مستوى جودة
شن أي مإسسة خدمٌة اخرى ,األمر الذى دعً الى تزاٌد االهتمام بدراسة
شنها فً ذلك أ
مرتفع أ
ماهٌة المتغٌرات التً تإثر على جودة اداء العمل الرقابً ؟ وكٌف ٌمكن لألجهزة العلٌا للرقابة
االرتقاء بمستوى جودة الخدمات التً تقدمها ؟.
من هذا المنطلق قامت المنظمات المهنٌة واالكادٌمٌة المعنٌة بمهنة المحاسبة والمراجعة
نً الفعال على عملٌة التدقٌق
بإجراء دراسات عدٌدة فً هذا الشؤن وتوصلت الى ان االشراف الف
هو امرا مال زما للعمل
من اهم المتغٌرات التً تإثر على مستوى جودة اداء العمل الرقابً ف
الرقابً بكافة مراحله ,وهذا ما دعً البعض للقول بان تحقٌق فرٌق التدقٌق ألهداف عملٌة
التدقٌق ٌتوقف بشكل كبٌر على قدرة ونجاح ومهارة المشرف الفنً فً التعامل مع فرٌق التدقٌق
و دعً الى االهتمام بدراسة اهمٌة االشراف الفنً على اعمال التدقٌق وكذا المهارات التً ٌجب
توافرها فً القائمٌن بهذا العمل .
فً ضوء ذلك تتناول هذه الجلسة مراحل اإلشراف الفنً على مراحل عملٌة التدقٌق بدءا
من مرحلة التخطٌط لمهمة التدقٌق واعداد برامح العمل وتنفٌذ العمل المٌدانً واخٌرا مرحلة
اعداد التقارٌر  ,كما تناقش المهارات والمقومات التً ٌجب توافرها

فً القائمٌن باإلشراف

اإلداري اثناء مراحل عملٌة التدقٌق وذلك على النحو التالً :
أوال :مراحل االشراف الفنً اثناء مراحل التدقٌق :
- 1االشراف اإلداري الفعال اثناء مرحلة التخطٌط :
التخطٌط هً الوظٌفة االدارٌة التً تهتم بتوقع المستقبل وتحدٌد افضل الطرق إلنجاز
اهداف المنشؤة فهً الوظٌفة االدارٌة االولى التً تقوم علٌها الوظائف االدارٌة االخرى وٌبنى
علٌها فعالٌة نجاح العمل ككل .فالتخطٌط هو عملٌة مستمرة تهدف االجابة على االسئلة التالٌة
ماذا نرٌد ان نفعل ؟ اٌن نحن من ذلك الهدف االن ؟ ما هى العوامل التً ستساعدنا او ستعرقلنا
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مجاالت ومراحل االشراف الفنً على التدقٌق

الجلسة الثالثة

عن تحقٌق الهدف ؟ وما هو البدٌل االفضل لذلك فمن خالل التخطٌط ٌتحدد طرق سٌر العمل
الذى سٌقوم به االفراد واالدارات والمنشؤة ككل خالل الفترة المقبلة .
 -1/1تخطٌط العمل الرقابى :
ٌبدأ تخطٌط العمل الرقابى بمرحلة التعرف على الجهة وٌتم خاللها تحدٌد العوامل والبٌانات
والمعلومات الواجب اخذها فى الحسبان عند تخطٌط عملٌة المراجعة وٌتم ذلك بجمع معلومات
عن خلفٌة وطبٌعة الجهة محل المراجعة وذلك من خالل االطالع على المعلومات

التً تم

ا لحصول علٌها من السنوات السابقة ان وجدت وتحدٌث هذه البٌانات حسب الظروف الحالٌة او
من الزٌارات المبدئٌة للجهة محل المراجعة فى حالة كونها عمٌل جدٌد .
ثم ٌلى ذلك تحدٌد مسئولٌات التخطٌط والتنفٌذ واالشراف على مستوى العملٌة تحدٌدا
واضحا وذلك حسب الموارد البشرٌة واالمكانٌات المادٌة المتاحة للجهاز االعلى للرقابة وتكون
هذه المسئولٌة مع مستوٌات االدارة العلٌا او المستوٌات اإلشرافٌة االقل وذلك حسب حجم وتعقٌد
العملٌة والذى بدوره ٌحدد كٌف سٌتم توزٌع المسئولٌات على فرٌق العمل وكٌف سٌتم اشراكهم
فى عملٌة التخطٌط كل حسب موقعه .
وقد تضمنت معاٌٌر الرقابة النوعٌة التً تعنى برقابة جودة االداء المهنً للمنشآت التً
تزاول مهنة ا لتدقٌق انه ٌجب على هذه المنشآت وضع سٌاسات واجراءات مالئمة لت خطٌط
وتنفٌذ عملٌات التدقٌق واالشراف علٌها بما ٌوفر لها درجة معقولة من االقناع بان العمل المنفذ
ٌتفق مع مستوٌات الجودة التً تسعى لتحقٌقها .
كما حددت انه ٌجب عند تحدٌد هذه السٌاسات واالجراءات ان ٌسعى الى تحقٌق ما ٌلى :
 تحدٌد مسئولٌات التخطٌط والتنفٌذ واالشراف على مستوى عملٌة التدقٌق تحدٌدا واضحا . اشراك اعضاء فرٌق العمل الخاص بعملٌة التدقٌق فً التخطٌط إلنجازها . تحدٌد العوامل والبٌانات والمعلومات الواجب اخذها فً الحسبان عند تخطٌط عملٌةالتدقٌق .
 اعداد واعتماد خطة العملٌة . تحدٌد الظروف التً قد تستدعى الخروج عن الخطة المقررة مسبقا . تحدٌد االلٌة التً سٌتم من خاللها الرقابة واالشراف على العمل المٌدانً لعملٌة التدقٌق . تحدٌد طرق توثٌق العمل المنفذ. تحدٌد كٌف ٌمكن تدقٌق عمل فرٌق التدقٌق .اللقاء العلمى حول موضوع "م هارات اإلشراف الفنى على التدقٌق وآثرها على جودة العمل الرقابى
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الجلسة الثالثة

مجاالت ومراحل االشراف الفنً على التدقٌق

 التؤكد من ما اذا كان فرٌق العمل مإهال للقٌام بعملٌة التدقٌق ولدٌة الوقت والمواردالمالئمة .
 تحدٌد ما هً االجراءات المالئمة لحسم اٌة اختالفات مهنٌة قد تنشؤ بٌن اعضاء الفرٌقالذى سٌقوم بتنفٌذ عملٌة التدقٌق .
كما ٌجب فً هذه المرحلة التؤكٌد على ان مسئولٌة منشؤة ال تدقٌق هً وضع سٌاسات
واجراءات مالئمة لتخطٌط وتنفٌذ العملٌات واالشراف علٌها وهى مسئولٌة مستقلة عن مسئولٌة
الفرٌق المخصص للتخطٌط والتنفٌذ واالشراف على عملٌة تدقٌق لجهة بعٌنها.
 -2/1لماذا ٌهتم المشرف بالتخطٌط ؟
ٌهتم المشرف بالتخطٌط لألسباب التالٌة :
علً مستقبل العمل .
ٌ مثل التفكٌر المنظم لما ٌجب ان ٌكون ه
 تعتبر الخطة المعٌار االمثل للرقابة بعد التنفٌذ .
ٌ إكد على فرص استغالل الموارد التنظٌمٌة وتخفٌض التكالٌف .
ٌ قلل من فرص الجهود المتداخلة فٌما غٌر حاجة .
 العمل وفقا لمنظومة زمنٌة محددة إلنجاز العمل .

 -3/1ما هى مقومات االشراف الفنً اثناء مرحلة التخطٌط ؟
دي القدرة على تحدٌد االهداف ووضع الخطط واعداد برامج العمل فى ضوء
 له
االهداف التنظٌمٌة المطلوب تحقٌقها .
 لدٌه القدرة على تكوٌن فرٌق عمل ناجح .
 لدٌه القدرة على توزٌع المهام على فرٌق العمل .
ٌ ستطٌع تحدٌد العالقات التنظٌمٌة ومسئولٌات العاملٌن .
 -4/1ما هو المستوى اإلشرافً المسئول عن هذه المرحلة ؟
ٌختلف المستوى اإلشرافً المسئول عن عملٌة التخطٌط حسب حجم وطبٌعة العمل .
فى نهاٌة هذه المرحلة ٌتم اعتماد خطة العمل من قبل

المستوى االدارى المسئول حسب

طبٌعة المهمة وحجمها ,وٌجب التؤكد من تضمن خطة العمل النقاط التالٌة :
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مجاالت ومراحل االشراف الفنً على التدقٌق

الجلسة الثالثة

 برنامج العمل المقترح الذى ٌتم تصمٌمة لٌتناسب مع حجم وطبٌعة العمل .
 متطلبات االفراد ومدى الحاجة الى االستعانة بخبٌر .
 تقدٌر الزمن المطلوب الستكمال عملٌة التدقٌق .
 تقدٌر مبدئً لمخاطر عملٌة التدقٌق وتحدٌد تؤثٌره ا على االجراءات التً سٌتم تنفٌذها.

- 2االشراف اإلداري الفعال لمرحلة تنفٌذ عملٌة التدقٌق واعداد التقارٌر :
تعد هذه المرحلة من اهم مراحل العمل الرقابً حٌث ٌتم من خاللها توجٌه وتحفٌز فرٌق
عمل التدقٌق نحو تحقٌق اهدف عملٌة التدقٌق .
وٌلعب االشراف الفنً الفعال هنا دور هام فى هذه المرحلة فالمشرف هنا هو المسئول عن
تحقٌق اهداف عملٌة ال تدقٌق المرتبطة بؤهداف المنشؤة ككل وذلك من خالل متابعة وإرشاد
وتوجٌه المرإوسٌن وتحفٌزهم .

 -1/2مهام ومسئولٌات االشراف فً مرحلة تنفٌذ عملٌة التدقٌق :
ٌقوم المشرف خالل هذه المرحلة بالمهام التالٌة :
 توضٌح هدف والغرض من عملٌة التدقٌق وارتباطها بؤهداف منشؤة التدقٌق ككل .
 اسناد المهام الوظٌفٌة لفرٌق العمل والذى ٌجب ان ٌتم وفقا لمبدأ الجدارة " الشخص
المناسب للعمل المناسب ".
 تحدٌد الكٌفٌة التً ٌجب ان ٌتم انجاز اعمال عملٌة التدقٌق وفقا لها .
 تحدٌد االطار الزمنى إلنجاز العمل .
 التؤكد من توافر المهارات والكفاءات الالزمة لدى اعضاء فرٌق التدقٌق لتنفٌذ المهام
المسندة الٌهم .
 متابعة سٌر عملٌة التدقٌق والتؤكد من انها تتم وفقا لبرنامج التدقٌق الذى تم اعداده من
قبل .
 حفظ النظام وضبط حضور وانصراف العاملٌن .
 تعدٌل برنامج العمل اذا دعت حاجة العمل لذلك .
 وضع اجراءات من شؤنها القضاء على اٌة خالفات فً وجهات النظر المهنٌة بٌن
اعضاء فرٌق التدقٌق.
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مجاالت ومراحل االشراف الفنً على التدقٌق

الجلسة الثالثة

 متابعة توثٌق العمل المنفذ وتدقٌق العمل الذى ٌقوم به اعضاء فرٌق التدقٌق وذلك من
خالل ما ٌلى :
 التـؤكد من وجود تعلٌمات عن شكل ومحتوى اوراق العمل .
 تدقٌق اوراق العمل للتؤكد من ان المساعدٌن قد جمعوا األدلة الالزمة وفقا
لبرنامج العمل وان اوراق العمل قد تم اعدادها وفقا لمتطلبات العمل .
 مراجعة نتائج العمل المنفذ والتحقق من كفاٌة وكفاءة القرائن واألدلة التً تم الحصول
علٌها واتساق التقرٌر مع نتائج العمل الذى تم انجازه .
 توثٌق كافة المراحل الخاصة بالتخطٌط واالشراف والتدقٌق .
 مراجعة التقرٌر ومقارنته بالقوائم المالٌة المعد عنها وذلك للتحقق من اتساق كل منها
مع المعاٌٌر المهنٌة المعنٌة بهذا الشؤن وٌجب ان ٌتم ذلك من مستوى إشرافً غٌر
مشترك فً عملٌة التدقٌق ذاتها وذلك للتؤكد من عدم احتواء القوائم المالٌة والتقرٌر على
اخطاء وكذلك للتؤكد من االلتزام بمعاٌٌر العرض واالفصاح العام ومعاٌٌر التدقٌق.

 -2/2من الذى ٌقوم باإلشراف على مرحلة تنفٌذ عملٌة التدقٌق ؟
ٌجب على كل من سٌزاول مهام االشراف على فرٌق التدقٌق أن ٌعً تماما أن

هناك

مجموعة من المهام االضافٌة التً ٌجب على كل من سٌزاول مهام االشراف على فرٌق التدقٌق
ان ٌقوم بها فرئٌس فرٌق التدقٌق يجب ان تتوافر فٌه القدرة على اداء المهام التالٌة :
تخطٌط عملٌة التدقٌق  ,تشكٌل فرٌق التدقٌق  ,االستخدام االمثل للموارد المتاحة  ,تمثٌل
فرٌق التدقٌق بكامله فً كل االتصاالت التً ستتم مع ادارة المنشؤة محل التدقٌق فهو المتحدث
الرسمً باسم فرٌق التدقٌق  ,توجٌه اعضاء فرٌق التدقٌق  ,متابعة االعضاء الجدد الذٌن ٌتم
الحاقهم بفرٌق التدقٌق لغرض تدرٌبهم تدرٌبا عملٌا  ,القضاء على اٌة صراعات او مشاكل قد
تنشؤ بٌنهم .
 -3/2ما هو النمط القٌادي المثالً للمشرف اإلداري على عملٌة التدقٌق ؟
تناولنا فً الجلسة االولى تفصٌال انماط القٌادة المختلفة وناقشنا طبٌعة ومفهوم كل نمط منها
والتساإل الذى ٌثور هنا هل هناك نمط قٌادي ٌمكن اعتباره نمط إشراف ادارى فعال على
عملٌات التدقٌق ؟
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مجاالت ومراحل االشراف الفنً على التدقٌق

الجلسة الثالثة

ال ٌمكن االقرار بان هناك نمط ادارى واحد مثالً قابل للتطبٌق فً كافة المنشآت وكافة
المواقف المختلفة داخل المنشؤة الواحدة فٌمكن لمن ٌتحمل مسئولٌة االشراف اإلداري ع

لى

عملٌات التدقٌق ان ٌنتقل من نمط الى اخر اخذا فً اعتباره العوامل التالٌة :
 طبٌعة عملٌة التدقٌق والظروف المحٌطة بها ( المهمة نمطٌة متكررة – تحتاج
ابداع – مإقته – مهمة دائمة – تتطلب اداء جماعً او فردى.)....
 خصائص اعضاء فرٌق التدقٌق القائم بالعمل المإهالت العلمٌة – الخبرات
العملٌة – المعلومات السابقة عن انماطهم السلوكٌة – القٌم – المعتقدات ....
 معرفة اراء العاملٌن واتجاهاتهم فً طرق العمل واسالٌبه .
 تحقٌق اهداف العاملٌن والمنشؤة فً ذات الوقت .
 طبٌعة المشرف اإلداري ذاته مإهالته العلمٌة  -خبراته العملٌة – القٌم السمات
الشخصٌة كالذكاء -اللباقة  -قوة المالحظة -القدرة على اتخاذ القرارات –
القدرة على االبتكار -الخبرة فً مجال التدقٌق ......

الخالصة :
تناولنا خالل هذه الجلسة مراحل اإلشراف الفنى على التدقٌق وأوضحنا أنه عمالً مالزما ً
للعمل الرقابى فى كافة مراحله كما حددت الجلسة أن القائم بمهام اإلشراف اإلدارى على التدقٌق
ٌجب أن ٌعى أن هناك مجموعة من المسئولٌات اإلضافٌة التى سٌقوم بها والتى تتطلب توافر
مجموعة من المقومات التى تساعده على أداء هذه المهام بفاعلٌة .

اللقاء العلمى حول موضوع "م هارات اإلشراف الفنى على التدقٌق وآثرها على جودة العمل الرقابى

دلٌل المشارك
صفحة 6

الجلسة الثالثة

مجاالت ومراحل االشراف الفنً على التدقٌق

تمرين

المعطٌات :
تخٌل انك مسإول عن فرٌق عمل وبٌنما أنت قائد هذا الفرٌق ظهرت الم شاكل
اآلتٌة .اقرأ المشكلة والحلول الممكنة ثم اختر اإلجابة المناسبة التً تعبر عنك .
ا  -فرٌقك يواجه مشكلة فً البدء فً العمل  .لقد حاو لت جعل الجمٌع ٌشعرون
باالرتٌاح  .ترى ان جمٌع اعضاء الفرٌق ٌبدون اهتمام وتعاونا ولكن هناك تردد
للبدء فً العمل كٌف ستواجه ذلك ؟
- 1االنتظار حتى ٌكونوا على استعداد لبدء العمل .
- 2تقترح على المجموعة التصوٌت بشؤن ما ٌنبغً عمله فً الخطوة التالٌة .
 - 3توزٌع بعض المهام المحددة على مختلف الناس ومساعدتهم على إتمام
مهامهم .
ب  -الفرٌق ٌعمل بشكل جٌد للغاٌة واألعضاء على عالقة طٌبة مع بعضهم البعض .
المناقشات حٌة والجمٌع ٌساهم فً الفرٌق أردت التؤكد من أن هذا ال ٌزال
مستمراً.فماذا تفعل ؟

- 1تخفض قٌادتك وتسمح ألعضاء الفرٌق بقٌادته إلى أقصى حد ممكن .
- 2تتؤكد من أن الجمٌع متفق على كل نقطة قبل المتابعة .
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الجلسة الثالثة

مجاالت ومراحل االشراف الفنً على التدقٌق

- 3ابقً على المجموعة تحت تحكمك أو ستفقد المجموعة زخمها .

ج  -كان فرٌق العمل مثمر للغاٌة .قام اثنٌن أو ثالثة من األعضاء بمعظم ما
ٌجب انجازه من عمل ٌ .بدو أن الجمٌع سعٌد وال توجد مشكالت واضحة بٌنهم
ولكنك ترغب فً إجراء بعض التغٌٌرات حتى ٌشترك أعضاء أكثر .

 - 1قول الحقٌقة كما هً .تعرض التغٌٌرات وترى أنها تنفذ .
 - 2اقترح التغٌٌرات  .فسر لماذا أنتم بحاجة إلٌها واترك القرار
لٌقرر ما الذي ٌتعٌن القٌام به .
 - 3ال تفعل أي شًء قد ٌهدد االنتاجٌة لفرٌق العمل .

لفرٌق العمل

د ٌ -عمل الفرٌق بشكل جٌد والعالقات فٌما بٌن األعضاء إٌجابٌة للغاٌة  .تشعر أنك
غٌر متؤكد إلى حد ما عن عدم وجود اتجاه لفرٌق العمل .فماذا تفعل ؟

- 1تترك فرٌق العمل للعمل بمفرده .
- 2تطلب السلطة ببطء إلعطاء الفرٌق المزٌد من االتجاه .
- 3اسؤل فرٌق العمل ما إذا كان علٌك تقدٌم المزٌد من التوجٌه ثم امتثل
لرغباتهم .
المطلوب:
االشتراك فً مناقشة فٌما بٌن كل مجموعة للوصول للحل المقترح
تختار كل مجموعة متحدث لعرض الحل المقترح
الوقت المخصص إلعداد االجابة المقترحة  15 :دقٌقة
الوقت المخصص للعرض لكل مجموعة  5 :دقائق
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العالقة بين اإلشراف الفنى ونظام جودة العمل الرقابى
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العالقة بين االشراف الفنى ونظام جودة العمل الرقابى

هدف الجلسة:
عناصر الجلسة :
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مرحلة التقرير لعملية تقييم جودة العمل الرقابي
هدف الجلسة :
في نهاية هذه الجلسة سيكىن المشارك قادراً على :
 التعزف على دور اإلشزاف في المزحلة التمهيدية إلعداد تقزيز جىدة العمل الزقابي . التعزف على دور اإلشزاف في إعداد وصياغة تقزيز تقييم جىدة العمل الزقابي .عناصر الجلسة :
-

- 1مقدمة .
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العالقة بين االشراف الفنى ونظام جودة العمل الرقابى

- 2دور اإلشراف في المرحلة التمهيدية إلعداد تقرير جىدة العمل الرقابي :
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 - 3دور اإلشراف الفني في إعداد وصياغة تقرير جىدة العمل الرقابي .
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دور المشرف في تطوير نظام جودة العمل الرقابي

دور المشرف في تطوير نظام جودة العمل الرقابي
ــــــــــــــــ
هدف الجلسة :
في نهاية هذه الجلسة سيكىن المشارن لادراً على :
 التعزف على الصعىبات والمعىلات التي يىاجهها اإلشزاف الفني على التدقودور المشزف في التغلب عليها.

يك

 التعزف على دور المشزف الفني على التد ليك في تطىيز نظام جىدة العملالزلابي.
عناصر الجلسة :
-

ممدمة .
الصعىبات والمعىلات التي يىاجهها اإلشزاف الفني .
دور المشزف في التغلب على صعىبات ومعىلات اإلشزاف .
دور المشزف في تطىيز نظام جىدة العمل الزلابي .

- 1مقدمة .

- 2الصعىبات والمعىقات التي يىاجهها اإلشراف الفني
12
22
32
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دور المشرف في تطوير نظام جودة العمل الرقابي

42
52
62
72
82
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 - 3دور المشرف في التغلب على صعىبات ومعىقات اإلشراف .
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- 4دور المشرف فى تطىير نظام جىدة العمل الرقابى :
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1

2

3
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1
2
3
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