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 دليل الرقابة المالية الحكومية العربى

 
 

 مقدمة:

أدى ظهور معايير المراجعة الدولية وما تبعها من معايير اإلنتوساى للرقابةة الماليةة التة  

 ( والتة مع وجود ملحق بكل معيار لتتناسة  مةع الرقابةة  لة  و ةداط الالةام العةا  ) تتفق معها 

السةةادا مةةدقا  الحسةةاباط أصةةبا التةة ا   وذلةة ا للرقابةةة الماليةةة والمحاسةةبة األجهةة ا العليةة هاا تمةةدت

إال أن معايير المراجعة قد أشارط إل  منهج المراجعة الذى أمراً واجباً بمتللباط المعايير الوفاء ب

يج  أتبا ه في الايا  بمهةا  الرقابةة ) و ةو مةنهج المراجعةة الملسةم  لة  مفهةو  النلةر ( دون 

بشةةكل صةةريا  يةة  أنهةا أل مةةل مةةدقا  الحسةةاباط بتايةيت المنةةامر المنتلفةةة م ةةل منةةامر  ه ذكةر

 ،د آلياط قيةا  تلة  المنةامريتحد صلة ومنامر اإلجراءاط التحليلية دونالرقابة والمنامر المتأ

ممةا  هةااأل مية النسبية والعينةاط دون وعةع ايليةاط لتلبياكمفا يت بعض التناولل المعايير وكذا 

إلرشةةاد مةةدقا   وجةة  وعةةع دليةةل مراجعةةةلةةذا أدى الخةةت ت تلبيةةق تلةة  المفةةا يت بةةين المةةدقاين 

ومةن ذلة  واداا لتايةيت  ملهةت هت تو يد أدائهت والحفاظ  ل  جودا  ملالحساباط وفرق المراجعة ل

أن الدليل يعتبر مكم  لمعايير المراجعة والت   تعد المصدر األساس  الةذى تةت االلتة ا  بةه  يتضا

 .من ذل  تضا أ دات الدليللدى أ داد الدليل وال يعد الدليل بدي  لها و

وعع  ذا الدليل ليتناس  مع التدقيق المال  الحكوم  ) الو ةداط االقتصةادية فة  الالةام 

بمعةايير المحاسةبة ( وقةد يحتةاى إلة  بعةض التعةديل فة   الةة اسةتندامه مةن الحكوم  الت  تلتة   

المكات  الناصة ـ أو استندامه ف  أنوام الرقابة األخرى م ل رقابةة االلتة ا  ـ  ية  رو ة  فيةه 

أن اسناد  ملية التدقيق ف   ذه الو داط يكون إل ام  لكةل مةن ملسسةة التةدقيق وللو ةداط محةل 

 الفحص.

فيجةة  مرا ةةاا  العربيةةة الاةةوانين التةة  تحكةةت  مليةةاط التةةدقيق فةة  البلةةداننظةةرا الخةةت ت 

المتللباط الاانونية اإلعافية لكل بلد ولكن بوجه  ةا  سةتكون تلة  المتللبةاط فة  اعةيق الحةدود 

ولن تعيق استندا   ذا الدليل  ل  مستوى كل الدول المشتركة ف  منظمة األرابوسةاى ويمكةن أن 

دا لهةذه الةدول فة  وعةع دليةل مراجعةة خةات بهةا يةتت وعةع اال تبةاراط يكون  ذا الةدليل مسةا 

 الاانونية فيها. 

 

  :الدليل فاهدأ

 مفا يت الواردا في معايير المراجعة.لتو يد وتلوير تفهت األ ضاء الفنيين ل -

 .تو يد منا ج ومرا ل المراجعة الواج  االلت ا  بها تلبياا للمعايير -

 .وتوثياها المراجعة إجراءاط تنميط -

 .عض متللباط المعاييرتوعيا وتو يد مرق قيا  ب -

 تو يد آلياط تلبيق بعض المفا يت الواردا في المعايير.  -

  ملية إلتما  ال زمة اإلجراءاط من االدن  الحدأداء ب الفنيين األ ضاء الت ا  من التحاق -

 .المراجعة يريلمعا وفاا المراجعة

 أده لايا  جودا  مل مدقا  الحساباط وفرق المراجعة.  -
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 استخدام الدليل:

 ية   المسةتوياط المشةاركة فةي  مليةاط المراجعةة كافةة مةن يسةتند  المراجعةة دليةل إن

 :قبليستند  من 

 أثناء قيامه بمهامه المتعلاة بأ مال المراجعة. منفردا بصفة فن   ضو كل .1

 .الو داط من مجمو ة بمراجعة فمكل مراجعة فريق كل مستوى  ل  .2

 .المراجعة لعملية االستراتيج  التنليط فريق من قبل  االستراتيج  المستوى  ل  .3

 السنوى بالتنليط الايا  لدى  ل  مجمو اط فرق  مل العليا المشرفةمديرى اإلداراط  .4

 .المراجعة أل مال

مةدقا  الفنيةين و األ ضةاءتاييت جودا أ مةال ل  ل  أ مال المراجعة كأسا جودا الفرق  .5

 .ككل الحساباط وفرق العمل

 .لدى  ملهت للوقوت من االلت ا  بمتللباط الجودا فرق عمان الجودا .6

 

 تبويب الدليل:

 التمهيديةةة لعمليةةةاأل مةةال  أربةةع أقسةةا   يةة  ينةةتص الاسةةت األولبةةوه  ةةذا الةةدليل إلةة  

 ارتبةاممتللباط آداه وسلوكياط المهنةة، خلةاه  استيفاءمراجعة فتا ملفاط المراجعة، ) لتدقيقا

(، أما الاست ال ان  فينتص بمتللباط مر لة التنليط ، والاست ال ال  ينتص ببةرامج مهمة تدقيق

ت نتةائج التفصيلية لبنود الاوائت المالية المنتلفة، وأخيرا الاست الرابع ينتص بمتللبةاط تايةي التدقيق

 .المراجعة وتارير التدقيق
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 لتدقيقا التمهيدية لمهمةالقسم األول: األعمال 

 (ت المهنة / إعداد خطاب االرتباطستيفاء متطلبات آداب وسلوكيا/ ااستكمال وفتح ملفات المراجعة )
 

 ادا تبدأ  ملية المراجعة في األجه ا العليةا للرقابةة بتكليةف مجمو ةة  مةل للايةا  بمهةا  

بهةذه المهمةة  ةو إ ةداد  الو داط الناععة لرقابة الجهاز وأول متللة  للايةا الرقابة المالية أل د 

الملفاط المللوبة وتناسةت تلة  الملفةاط إلة  ملةف دائةت يسةتمر مةع كةل فةرق المراجعةة التة  تكلةف 

بمراجعةةة الو ةةدا ويةةتت مراجعتةةه وتحدي ةةه، وفةةتا ملةةف جةةارى لمهمةةة المراجعةةة فةةي العةةا  الحةةال  

وأوراق المراجعة يتت أدراجها في كل مهنا فةي وقةل ال ةق، ويلة  ذلة   وسيتت توعيا المستنداط

اسةةتيفاء النمةةاذى المتعلاةةة باالسةةتا لية وفاةةا لمتللبةةاط مي ةةاق آداه وسةةلوكياط مهنةةة المحاسةةبة 

، واخيرا يتت إ داد خلةاه االرتبةام الةذى يةتت توجيهةه إلدارا الو ةدا محةل المراجعةة  والمراجعة

 بيعة المهمة وفيما يل  يتت تناول كل نالة من الناام الساباة بالتفصيل.وم لتعريفها بواجباتها 

  :1فتح ومراجعة ملفات المراجعة أوالً:

من معايير اإلنتوساى لدى إ داد ملفةاط،  1231رقت  الرقاب  يج  مرا اا معيار التوثيق

خةات  تتكون ملفاط المراجعةة مةن الملةف الةدائت، والملةف الجةارى، فضة   ةن سةجل م  ظةاط

التةة  يةةتت محتويةةاط وال ادا أ ضةةاء فريةةق العمةةل وسةةيتت إلاةةاء الضةةوء  لةة  مفهةةو  كةةل نةةومبالسةة

 فيما يل :نوم من انوام الملفاط كل استيفاؤ ا في  الة وجود ا ل

  [ الملف الدائم:1]

ترتبط بالو دا منةذ نشةأتها  تة  نهايةة  مر ةا وتتسةت بصةفة بال بةاط أوراق يحتوى  ل  

بشةةكل  ةةا  بةةين الفتةةراط الماليةةة المنتلفةةة أو الت يةةر فيةةه يكةةون  لةة  آجةةال مويلةةة نسةةبيا ولةةذل  

ولذل  فعند أسناد مراجعة منشةأا  وفرق المراجعة في الفتراط المنتلفة الحساباط  ويحتاجها مدقا

الايةا  بعمليةة التنلةيط لمهةا  الدائمة واستكمال محتوياتها للمسا دا فةي  ألول مرا يتت فتا الملفاط

 يل : فيمابشكل  ا   وتتم لالمراجعة 

 : التالية ءااالجز الى الملف تقسيم ويتم

 بالجهة الناصة والبياناط والتعليماط واالنظمة والاوانين  اود التأسيم والاراراط 

 للمراجعة الناععة

 .بالملسسين ومحضر أول اجتمام للجمعية العامة للمنشأاود التأسيم وبيان  ا -أ

 صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية. -ب
 نشرة االكتتاب وأوراق تسجيل الوحدة فى أسواق الوراق المالية. -ج
 للمنشأة ولوائحها المنظمة. ة األساسيةمنظاأل -د
 القوانين التى تنظم عمل المنشأة والتعديالت التى قد تطرأ عليها. -ه
 الهيكل طويل االمد تأثير والتى منها مقتطفات أو االدارة ومجلس العامة الجمعية قرارات -و

 والصالحيات. التنظيمى
 . سنة من ألكثر تمتد التى المهمة واالتفاقات العقود -ز
 . مالية فترة من ألكثر تمتد التى القروض -ح
 الديون وحركة المخصصات ت ارتقدي مثل المحاسبية االمور بعض عن تاريخية بيانات -ط

 . تحصيلها فى المشكوك

                                                           
 " التوثيق الرقابى " ISSAI 1230معيار االنتوساى رقم   - 1
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 . السابقة للسنوات النهائية المالية القوائم من نسخ -ي
 بعض البياناط األخرى الت  يتوصل لها مراق  الحساباط ويكون  يتضمن أن يج  كما

له صفة الدوا  لفتراط مويلة ويج  التأكد في بداية كل فترا مالية  ل  استمرار ا و د   اجتها 

 : يل  ماإلدخال تعدي ط  ليها  ل  سبيل الم ال 

 . الجهة  مل مبيعة وصف -أ

 . بالجهة الداخلية الرقابة نظا  ملف -ه

 . توقيعاتهت ونماذى المسئولين الموظفين بأسماء قائمة -ى

 . جعةاالمر مج راب -د

 .  ليها االدارا وردود جعةاربالم تتصل الت  والتاارير اس طرالم من نسخ -ه

  :جارى[ الملف ال2]

سةواء فةي مر لةة  لبياناط الناصةة بمراجعةة الفتةرا ماليةة وا ةدايحتوى  ذا الملف  ل  ا

 لتسلسةل وفاةا الجةارى الملةف تاسةيت ويةتت التنلةيط أو فةي مر لةة التنفيةذ أو فةي مر لةة التاريةر

 : التال  النحو  ل  التاسيت ويتت الملف ال  للرجوم تسهي  المالية البياناط

 فريق العمل معه. عة المنشاة لمدقق الحسابات وعملية مراجب التكليفقرار  -أ
 المتعلقة بمتطلبات ميثاق آداب وسلوكيات المهنة الخاصة بفريق العمل.صور اإلقرارات  -ب
 التمثيل المرسلة للمنشأة والردود عليها.و صورة خطابات االرتباط  -ج
وتحديةةةد األوراق المتعلقةةةة هةةةتفه  هينةةةة المنشةةةأة واإلجةةةرايات التحليليةةةة فةةة  مرحلةةةة التخطةةةي   -د

وتحديد حج  العينة ف  ر المتأصلة تقيي  مخاطر الرقابة والمخاطقياس و و المخاطر الكلية 
 .وأسباهها وأى تعديالت تطرأ عليها هاضون

 .وأسباهها قياس األهمية النسهية وتوزيع العينات وأى تعديالت تطرأ عليها -ه
 .وأسباههاخطة ) هرنامج ( المراجعة للعا  الحالى وأى تعديالت تطرأ عليها  -و
 .النهانية المالية القوان القوان  المالية األولية المقدمة من المنشاة و  -ز
 .المالية القوان  فى لترتيهها وفقا للهنود التحقق تاو اختبار  الرقابة تاختبارا امجر ه -ح
 أدلة المراجعة التى ت  الحصول عليها أثناي فترة المراجعة والمناقشات التى دارت بشأنها. -ط
والمسةةةنولين عةةةن شةةةهادات اإلدارة والمصةةةادقات والمراسةةةالت التةةةى تمةةةت مةةةع  دارة المنشةةةأة  -ي

 الحوكمة بالمنشأة.
 المناقشات الخاصة بالموضوعات الهامة مع اإلدارة واألخرين.المراسالت و  -ك
 صور المستندات الهامة التى يرى مدقق الحسابات أهمية لالحتفاظ هها. -ل
 . والردود عليها التفصيلية  ريراالتقاإلدارة المرسل للمنشأة و رير تق - 
 واالستنتاجات المهنية عليها واإلجرايات التحليلية لتلك النتانج.تقيي  نتانج المراجعة  -ن
 القوان  المالية النهانية للشركة بعد  جراي التعديالت عليها. -س
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التقرير النهانى لعمليةة المراجعةة بعةد اعتمةاد  مةن مةدقق الحسةابات واإلدارة العليةا بالجهةاز  -ع
 األعلى للرقابة.
 الجارى: ما يلى لدى أعداد الملفيجب استخدا  

i. تااالختبار  وبرنامج العمل قوراا مع المالية القوان  عناصر هين الرب  ( ترميز) 
ii.  تساعد ف  تحليل تلك األوراق. جعةالمر ل عالماتعالمات المراجعة: يجب وضع 

  )العمل فريق أعضاء من عضو كل تقرير  (المالحظات [ سجل3]

 استنتاجات أه  تتضمن والتى العمل فريق اعضاي لتقارير تجميع الى السجل هذا يهدف 
 . العمل فريق المراجعة ألعضاي

  عليها االطالع يفيد بما العمل فريق هتقارير الواردة استنتاجات على التأشير يت 
 :2 متطلبات آداب وسلوكيات المهنة استيفاءثانيا: 

 آلداب وسلوكيات الالزمة لتحقيق أهداف مهنة المحاسبة والمراجعة  المبادئ األساسيةتتمثل 

 )أ( األمانة والنزاهة  

 )ب( الموضوعيةةة  

 )ج( الكفاية المهنية والعناية الواجبة  

 )د( السريةةة  

 )هة( السلوك المهنى  

علةةى هةةذ  المبةةادو  تواجةةه تهديةةدات فةةى ةةةروف متعةةددة و يمكةةن تصةةنيف هةةذ  التهديةةدات أن  ال 
 النحو التالى :

( وجةةةةود مصةةةةلحة شخصةةةةية للمراجةةةةع : نتيجةةةةة لوجةةةةود مصةةةةال  ماليةةةةة أو  يرهةةةةا مةةةةن المصةةةةال  )أ
 للمحاسب المهنى أو ألحد أفراد عانلته المقربين .

(القيةةا  بمراجعةةة مةةا تةة   عةةداد  بمعرفةةة نفةةس المراجةةع : وقةةد يحةةد  هةةذا فةةى حالةةة الحاجةةة  لةةى )ب
 عن المحاسب المهنى المسنول عن هذ  األحكا  . عادة تقيي  أحكا  سابقة صدرت 

)ج( الدفاع عن مصال  العميل أما  الغير: و يحد  هةذا عنةدما يسةاند العميةل فةى موقفةه أو رأيةه 
  لى الدرجة التى تؤثر على موضوعيته.
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)د( التآلف  ير المهنى مع العميل : و يحد  هذا فى حالة وجود عالقة وثيقة مع العميةل بحية  
 المحاسب بشدة مع مصال  العميل.يتعاطف 

)هةةة( الضةةغوط التةةى يفرضةةها العميةةل : والتةةى تحةةد  عنةةدما يهمنةةع المحاسةةب المهنةةى مةةن التصةةرف 
 بموضوعية عن طريق التهديدات الفعلية أو المتوقعة . 

وتالفى كثيرا من هذ  التهديةدات وضةعت بعةل القواعةد علةى مسةتوى مؤسسةات المراجعةة 
نقالت هةةين اإلدارات المختلفةةة فةة  الجهةةاز ومةةن تلةةك السياسةةات جمةةع مثةةل وضةةع سياسةةة إلجةةراي تةة

اقةةرارات مةةن مراقةةب الحسةةابات وفريةةق العمةةل للتأكةةد مةةن عةةد  وجةةود تلةةك التهديةةدات ونمةةوذج هجمةةع 
لةةزا  مةةدقق الحسةةابات وفريةةق العمةةل بكتابةةة  قةةرارات بعةةد  هيانةةات عةةن الجهةةة الخاضةةعة للفحةة  و  ا 

ر علةى آداب وسةلوكيات العضةو المهنيةة وتعهةد  بةاإلبال  فةورا وجود أى من العالقات التى قد تؤث
 عند ةهور مثل هذ  التهديدات.

ذج بالهيانةات المطلةوب جمعهةا عةن الجهةة محةل الفحة  ونمةاذج للتعهةدات التةةى انمةيةت  اسةتيفاي و 
ينبغةةى علةةى مةةدقق الحسةةابات وفريةةق العمةةل اسةةتيفاؤها بعةةد تكلةةيفه  بالمهمةةة وجمةةع الهيانةةات عةةن 

علةةةةى أن يةةةت  أرسةةةةال أصةةةل تلةةةةك اإلقةةةةرارات  لةةةى فريةةةةق اإلدارة المختصةةةة بمراجعةةةةة الجةةةةودة الجهةةةة 
مةن ملحةق المراحةل  4-1مرفةق رقة  )  بالجهاز واالحتفاظ بصورة منها ف  ملف المراجعةة الجةارى 

 .التمهيدية لمهمة التدقيق(
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  :3ارتباط مهمة تدقيقثالثاً: خطاب 

 التازامجهزة العلياا للرقاباة تاتم وفقاا للقاوانين و نااك األ بالرغم من أن عملية التدقيق فى
علاى للرقاباة والجهاة الخاضاعة بقيامام بمهماة التادقيق يال أنام يجاب علاى على كل من الجهاز األ

لجهااة ل القااوائم المالياة بتادقيق تاممهمب موبعاد تكليفاا التادقيقأعمااال قباال البادأ فاى مادقق الحساابات 
أى فهام خااطل للمهماة المطلوباة . تجناب  بهاد وذلك  الرتباطيرسال خطاب االخاضعة للرقابة 

و حاادود  عمليااة التاادقيق ااد  و نطاااق  حيوضاابهاااو وتبالقيااام بمهمااة التاادقيق  متكليفاا توثيااقو
  باإلضافة يلى شكل التقارير المزمع يصدار ا . الجهة محل الفحصتجاه  المدققمسئوليات و

 من جهة خاضعة للرقابة ألخررى التدقيق بمهمةيختلف شكل ومحتوى خطاب االرتباط 
 :ولكنه عموماً يتضمن

 * الهد  من مراجعة القوائم المالية . 
"الهد   (1022رقم )ة كما  و موضح في معيار اإلنتوساي * مسئولية اإلدارة عن القوائم المالي

 القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها ". تدقيقمن عملية 
ا اإلشااارة يلااي تطبيااق التشااريعات و اللااوائح و القااوانين السااارية  التاادقيقعمليااة * نطاااق  متضاامنا

كافة اإلصدارات الخاصة بالهيئاات المهنياة ذات العالقاة والتاي يجاب أن يلتازم  باإلضافة يلى 
 بها المراقب.

 * شكل التقارير أو المراسالت إلبالغ نتائج المهمة.
كان تجنبهاا تحايط باأي عملياة مراجعاة باإلضاافة يلاى * الحقيقة الخاصة بأن  نااك مخااطر ال يم

يمكانية وجود تحريفات  امة غير مكتشفة نظراا لطبيعة االختبارات و المحددات المتأصلة في 
 المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية المطبق .  وفى النظام التدقيق

ندات و الحصاول علاى في االطالع على الادفاتر و الساجالت و المسات مدقق* الحق غير المقيد لل
 كافة المعلومات المطلوبة ألغراض المراجعة .

 قد يرى المدقق أيضاً أن يتضمن خطاب االرتباط النقاط التالية :

 * الترتيبات الخاصة بتخطيط عملية المراجعة.
* توقعااات المراقااب بالنساابة للحصااول علااى يقاارارات اإلدارة المكتوبااة وذلااك فيمااا يتعلااق بعمليااة 

 المراجعة.
* الحصول على ما يفيد استالم العميال لخطااب االرتبااط وذلاك بماا يفياد مصاادقتم علاى شاروط 

 المهمة الواردة فى الخطاب .
 للعميل. المدقق* تحديد الخطابات أو التقارير التى يتوقع أن يصدر ا 

 كما قد يكون إضافة النقاط التالية عندما يكون ذلك مالئماً :

 ك خبراء أو مراقبين آخرين في بعض أجزاء من المراجعة.* الترتيبات الخاصة باشترا
 الداخليين وموظفي العميل في أجزاء من المراجعة. المدققين* الترتيبات الخاصة بإشراك 

 في حالة يمكانية وجود ذلك. المدقق* أية قيود على مسئولية 
استالمها لام بعد يعداد خطاب االرتباط وتسليمم للجهة الخاضعة والحصول على ما يفيد 

 يجب أن يدرج  ذا الخطاب فى المل  الجارى.

 التدقيق.مثال لخطاب ارتباط لعملية  ( األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق5المرفق رقم )

 

                                                           
 االتفاق على شروط المهام الرقابية. ISSAI 1210معيار  3
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 بيانات الجهة الخاضعة للمراجعة

 .........................................................................أسم الجهة       :  -1
 العنوان          : ......................................................................... -0
 ........الفروع          : ................................................................. -3
 السجل التجارى : ......................................................................... -4
 البطاقة الضريبية: ......................................................................... -5
 ..................................أخرى            : ...................................... -6
 الشكل القانونى   : ........................................................................ -7

 أسماء األشخاص المسئولين عن الحوكمة: -8

 رقم الهاتف الوظيفة اسم الشخص

   

   

 بيان مساهمى الجهة: -9

 االسم
هل هو من 
موظفى 
 الشركة

هل هو 
ضمن إدارة 
 الشركة

هل هو من 
المساهمين 
 الرئيسيين

نسبة 
 المساهمة

معلومات 
 أخرى

      

      

 أى معلومات عامة عن الجهة أو أحد من المسئولين عن الحوكمة: -12
..........................................................................................................
....................................................................................................... 

 الهيكل التنظيمى ووص  مختصر عن نشاط الجهة: -11
..........................................................................................................
........................................................................................................ 

 سنوات السابقة؟ نعم / ال ل الجهة فى بداية النشاط ) فى خالل الخمس  -10
 فى حالة اإلجابة بنعم حدد تاريخ بداية النشاط.

 القوائم المالية ) الثالث سنوات السابقة ( 13
  ل المعلومات المالية متاحة عن الثالث سنوات السابقة؟ نعم / ال

 يذا كانت اإلجابة ال حدد لماذا: ........................................
 ومات أخرى:أى معل -14

.................................................................................................. 
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 بيان المهمة الرقابية

 .........................الجهة الخاضعة للرقابة: ....................... السنة المالية : 

 أعدت بواسطة: ................................ التاريخ : ..............................

 روجعت بواسطة : ............................ التاريخ : ..............................

 

 .................................الفترة المالية التى تغطيها القوائم المالية : ......... -1

 طبيعة ونطاق عملية المراجعة: ..................................................... -2

 اإلطار المحاسبى المطبق بالجهة: .................................................. -3

 /    تاريخ انتهاء مراجعة القوائم المالية :      /      -4

 هل للجهة الخاضعة للرقابة تابعة لشركة قابضة: ............................................. -5

 حدد أسم الشركة القابضة إن وجدت: .......................................................... -6

 ............................هل تقوم الشركة القابضة بتصوير قوائم مالية مجمعة: ........... -7

حررررررررردد الشرررررررررركات التابعرررررررررة المدرجرررررررررة فررررررررر  القررررررررروائم المجمعرررررررررة إن وجررررررررردت :  -8
............................... 

 هل يوجد معالجات خاصة بالصناعة التى تنتمى إليها الجهة:   نعم / ال -9

 ......................اشرح باختصار المعالجات الخاصة: ................................ -11

 هل المهمة الرقابية تحتاج إلى معرفة متخصصة أو تتطلب االستعانة بخبير: نعم / ال -11

 ف  حالة االجابة بنعم حدد االجراء المناسب: ............................................       

 بيان بأسماء فريق المراجعة: -12

 ............. :مدير اإلدارة.......................................... 

 لمدقق الحسابات:........................................ الرئيس المباشر 

 ..................................................... :مدقق الحسابات 

  :فريق التدقيق 

 رقم الهاتف الوظيفةالدرجة  اسم الشخص

   

   

   

   

 

 ( األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق2مرفق )
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 تعهد بااللتزام باالستقاللية وعدم تضارب المصالح

 وفقا لميثاق اإلنتوساى آلداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة

أوال: االلتررررزام بمتطلبررررات ميثرررراق آداب وسررررلوكيات المهنررررة المعتمررررد وفقرررراً لقرررررار 

xxxxxxxxxxxxx   ( رقمxxx  لسنة )xxxx: 

 xxxxxxxxxxxاطلعت على ميثاق آداب وسلوكيات المهنة المعتمد وفقا 

                 واقااااار بااااااأننى التااااازم ببنااااااود الميثااااااق فيمااااااا يخاااااص االشااااااتراك فاااااى مراجعااااااة

 شركة : ......................

 ثانيا: التعهدات المرتبطة بالتهديدات المتعلقة باالستقاللية:

  عائلتى حتى المقربون ليس لنا أى مصلحة شخصاية أتعهد بأننى أو أحد أفراد

 مع الشركة المذكورة أو أحد أفراد يدارتها.

  : أتعهد بأنى لم ينم لعلمى أى ظرو  تؤدى يلى تضارب المصالح ماع شاركة

xxxxxxx .الخاضعة للرقابة 

  أتعهد بأنم لم ينم لعلمى أى ظرو  تؤدى يلى وجود تهديدات على اساتقالليتى

 الشتراك فى مراجعة الشركة المذكورة.اعند تكليفى ب

  أتعهااد بأناام حااال وجااود ظاارو  أو عالقااات قااد تااؤدى لتهديااد اسااتقالليتى بعااد

 توقيعى على اإلقرار بعاليم أن أحيط المستوى اإلشرافى األعلى.

  أقر بأننى على علام بأنام فاى حالاة مخاالفتى لمتطلباات واجاراءات االساتقاللية

لسانة   xxxxxxات المهنة المعتمد وفقاا لقارار الواردة فى ميثاق وآداب سلوكي

xxxxx فإننى اتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالئحة الجهاز 

 االسم     : ..................................................................

 .......الوظيفة  : ...........................................................

 التوقيع   : ..................................................................

 التاريخ   :     /     /

 ( األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق3مرفق )
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 نوع الرأى فى تقرير مدقق الحسابات عن العام الماضى

 الخاضعة للرقابة :................... العام المالى: .....................الجهة 

 أعدت بواسطة: ............................     التاريخ :     /    /

 روجعت بواسطة : ........................     التاريخ  :     /    / 

 الماضى: [ حدد نوع الرأى فى تقرير مدقق الحسابات عن العام1]

 . تقرير نظي 
 : يتم ارفاق قائمة بالتحفظات على الرأى. رأى متحفظ 
 .رأى عكسى 
 .االمتناع عن البداء الرأى: سبب االمتناع عن ابداء الرأى 

* فااى حالااة تقرياار بخااال  غياار المااتحفظ تزيااد المخاااطر المتأصاالة وبالتااالى تاازداد 

 مخاطر عدم االكتشا  المتوقعة وبالتالى زيادة حجم عينة المراجعة. 

[  اال تضاامن التقرياار عااان العااام المااالى أى يشااارة يلاااى وجااود مؤشاارات تهااادد 2]

ؤشارات وماا قامات استمرارية الشركة؟ وفى حالة وجود ا يرفق بيان يوضح  ذه الم

 بم يدارة الشركة بشأنها ورأى مدقق الحسابات فى تلك االجراءات.

الشركة تزيد المخاطر المتأصلة وبالتالى  ة* فى حالة وجود مؤشرات تهدد استمراري

يجب على مراقب الحساابات القياام بااإلجراءات التاى مان شاأنها النظار فاى اساتمرار 

لتااى تقااوم بهااا الشااركة لمجابهتهااا وتزيااد ماان تلاك التهدياادات ماان عدماام واإلجااراءات ا

المخاااطر المتأصاالة وبالتااالى ترتفااع مخاااطر عاادم االكتشااا  المقاادرة وبالتااالى زيااادة 

 حجم عينات المراجعة.

 [ في حالة التقرير برأى غير متحفظ مع فقرات لفت انتباه:3]

 حدد تلك الفقرات:

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

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

 

 ( األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق4مرفق )
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 نموذج لخطاب ارتباط ألداء مهمة مراجعة
لقوائم مالية ذات أغراض عامة باإلضافة إلى  تدقيقيعد هذا الخطاب نموذج استرشادي لخطاب ارتباط لمهمة 

 وقد يتطلب األمر تعديله وفقًا للظروف و المتطلبات . اإلنتوساىاالعتبارات الواردة فى معيار 
 )  لى ممثل اإلدارة أو المسنولين عن الحوكمة فى الجهة الخاضعة للرقابة)                 يه:المرسل ال
 : التاريخ

 السيد / السيدة
 تحية طيبة وبعد،،،

الجهةةة الخاضةةعة (  بمهامةةه الرقاهيةةة فةةين الهيانةةات الماليةةة للشةةركة / الةةديوانالةةى قيةةا  الجهةةاز  باإلشةةارة
  لةى الرقابةة )    (السةنة المنتهيةة فةى  وبالنسةبة  لةى (تةاريخ)تخضع هدايةة مةن  (أسماي الشركات التابعة)و (للرقابة

هةذا الخطةاب الةى تقةدي   , ويهةدف xxxxلسةنة  xxxرقة  / الةديوان وفقةا لقةانون الجهةاز / الةديوانمن قهةل الجهةاز 
 : عرل موجز ل

 . وحدودهاشروط المهمة الرقاهية وطهيعة الرقابة السنوية  -1
 . مسؤوليات الجهاز فى الرقابة السنوية -2

مهمةةة  دار خطةةابوفيمةةا يلةةى عةةرل لشةةروط المهمةةة الرقاهيةةة, ويبقةةى هةةذا الخطةةاب سةةاريا  لةةى حةةين  صةة
 . رقاهية جديد

  :العملية الرقابية (أهداف) هدف 
 يما يلى الرقابة السنوية فى (أهداف) يتمثل هدف 

 عةداد التقةارير الماليةة  إلطةار)هداي رأى مستقل حول الهيانات الماليةة الخاصةة بالشةركة والتةى تة   عةدادها وفقةا  -1
 .)المطهق

 .)بالقوانين أو هنة  الرقابة الداخلية االلتزا ) أهداف  ضافية تتعلق على سهيل المثال  -2
  :مسؤوليات مراقب الحسابات
 .نتوساىاإل ومعايير مراجعة / الديوان الرقابة وفقا ل قانون الجهاز  سوف نقو  بعملية

  :المعايير الرقابية المطبقة
االلتةةةزا  بمتطلبةةةات السةةةلوك المهنةةةى  تتطلةةةبالتةةةى المراجعةةةة و سةةةوف نقةةةو  بةةةأداي المراجعةةةة وفقةةةا لمعةةةايير 

 ذا كانةةت القةةوان  الماليةةة خاليةةة مةةن التحريفةةات الهامةةة  راجعةةة للحصةةول علةةى تأكةةد مناسةةب عمةةاوتخطةةي  وأداي الم
للمسةةتندات واألدلةةة المؤيةةدة للقةةي  واإلفصةةاحات الةةواردة  اختبةةارى فحةة   وتتضةةمن أعمةةال المراجعةةة  جةةراي المةةؤثرة,

تقيةي  خطةر التحريةف الهةا  اإلجةرايات المطبقةة علةى الحكة  المهنةى للمراقةب بمةا فةى ذلةك  الماليةة, وتتوقةفوان  بالق
للسياسات  تضمن أعمال المراجعة أيضا تقييمافى القوان  المالية سواي كان ناتجا عن  ش أو عن خطأ وت والمؤثر

العةةرل الةةذى قةةدمت بةةه القةةوان   وكةةذلك سةةالمةدارة المحاسةةهية المطبقةةة وللتقةةديرات الهامةةة التةةى أعةةدت بمعرفةةة اإل
المراجعةةةة, وتلةةةك المحةةةددات المالزمةةةة ألى نةةةةا   والمحةةةددات المالزمةةةة لعمليةةةة بةةةاراتاالختالماليةةةة .ونةةةةرا لطهيعةةةة 

تةل هنةاك مخةاطر ال يمكةن تجنههةا وتحريفةات هامةة ومةؤثرة تةةل  للرقابة الداخلية فينه الهد وأن محاسهى أو نةا 
ان  الماليةة للشةركة مةةن للخطةر نقةةو  هدراسةة نةة  الرقابةة الداخليةة المحيطةةة هيعةداد القةو  ى تقييمنةا, فة اكتشةافهةدون 

الرقابةة   جرايات المراجعة المناسبة لةروف الحال, ولكن لةيس مةن أجةل  هةداي رأى علةى فعاليةة نةةا  أجل تصمي 
فى تصمي  أو تطهيةق  هامة تعلق بأى نقاط ضعفالداخلية للشركة ومع هذا فمن المتوقع  رسالنا لخطاب مستقل ي

 .أثناي قيامنا بمراجعة القوان  المالية نةا  الرقابة الداخلية فى  عداد التقارير المالية والتى نمت  لى علمنا
عنهةا فةى حةال  ناصر التاليةة,  ال  ننةا سةوف نهلة ومع أن عملياتنا الرقاهية ليست مطالبة بالتقرير عن الع

 : اليها أثناي قيامنا بالعملية الرقاهية اانتههن ذا ما 
 . األداي  ير الفعال للعمليات -أ
 .القوانين أو الصالحيات الممنوحة للجهة الخاضعة للرقابة مخالفةحاالت  -ب

 ( األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق5مرفق )
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 . حاالت سوي االستعمال أو االستخدا   ير االقتصادى للموارد -ج 
  :التقرير

 .نتانج التى تتوصل  ليها العملية الرقاهيةقد يكون من الضرورى تعديل التقرير فى ضوي ال
  :االستقاللية

نؤكةةد  ونحةةن ههةةذا( لجهةةة الخاضةةعة للرقابةةةا)  ن متطلباتنةةا االخالقيةةة تتطلةةب منةةا أن نبقةةى مسةةتقلين عةةن 
لنةا أى مصةلحة يمكةن  فيما يتعلق ههذ  العملية الرقاهية, وهذا يعنى أننا فةى الحقيقةة وفةى الةةاهر ليسةت استقالليتنا
 .تأثيرها الفعلى وعية واالستقاللية وذلك مهما كانمتنافية مع النزاهة والموض اعتبارها

  :والمسؤولين عن الحوكمة ةمسؤوليات اإلدار 
يقةرون  ت المناسبة المسةؤولين عةن الحوكمةةسوف نقو  بعملياتنا الرقاهية هناي على  ن اإلدارة وفى الحاال

 : ويفهمون أنه  مسؤولون عن
 . )العمل به ر  عداد التقارير المالية الجارى الهيانات المالية وعرضها بطريقة عادلة وفقا (إلطا عداد  -أ
, مالية من اخطاي جوهرية ى للتمكين من  عداد هيانات ماليةالرقابة الداخلية حسب ما تقرر اإلدارة أنه ضرور  -ب

 . أو الخطأ االحتيالسواي كان مردها 
 : تمكيننا من -ج 
الماليةة, مثةل السةجالت والوثةانق   لى كل المعلومات التى تدرك اإلدارة أنها ذات صلة هيعةداد الهيانةاتالوصول   -

 . اإلدارة ههدف  جراي العملية الرقاهية علومات  ضافية يمكن أن نطلهها منم و يرها,
 صةولالضةرورى الحمةن  الخاضةعة للرقابةة والةذين نحةدد أنةهالوصةول  يةر المقيةد الةى االشةخا  داخةل الهينةة   -

 . على أدلة رقاهية منه 
  ):ةاقرارات االدار  )خطاب التمثيل 

الرقاهية  كيدات التى قدمت لنا حول العمليةسوف نطلب من اإلدارة أن تمدنا هتأكيد خطى هخصو  التأ
 . وذلك كجزي من مسار الرقابة التى نقو  هها

  :معلومات أخرى ذات صلة
 .من  عداد التقارير لالنتهاياآلجال القانونية  - 
 .االتصالمعلومات  - 
 .أية مسانل أخرى للمساعدة على تعزيز التواصل الفعال - 

  :إقرار شروط المهمة
هةةذا  اهيةةة, وذلةةك بةةالتوقيع علةةى نسةةخة مةةنالرجةةاي اإلقةةرار هتسةةل  هةةذا الخطةةاب وتفهةة  شةةروط المهمةةة الرق

 .المركزية ت / اإلدارةراقبة حساباالخطاب المصاحبة فى المكان المخص  وا عادتها الى  دارة م
 ,,, مع خال  التحية

 التوقيع                                                                                         
---------------                                                                                                           

 مراقب الحسابات
  ن شروط المهمة الرقاهية متفق عليها ومعترف هها من قهل(الشخ  الموقع) نيابة عن ( س 

 . )الهينة / الجهة الخاضعة للرقابة
-------------- 

 :اإلس 
  لى السادة / أعضاي مجلس اإلدارة أو من ينوب عن اإلدارة العليا الوةيفة :
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 القسم  الثانى: مرحلة التخطيط

بما فيها  لأ دا   ذه المرحلة فى التعر  على الجهة الخاضعة للرقابة وبيئة العم تتمثل
 نظام الرقابة الداخلية و بغرض تصميم يجراءات المراجعة المالئمة .

تحدياااد المشاااكلة ) الهاااد  أو األ ااادا   تنطاااوى علاااىأن أعماااال التخطااايط بشاااكل عاااام 
المطلوب تحقيقها( ويتبع ذلك تحديد الماوارد المطلوباة والماوارد المتاحاة لتحقياق  اذه األ ادا و 

الساتخدام تلاك الماوارد لتحقياق تلاك  وتحدياد طرياق التنفياذ وبعد ذلك يتم دراسة البدائل المختلفاة
 و ثم تنتهى عملية التخطيط بالبدء في التنفيذ.للتنفيذلتكليفات البرامج الزمنية وا األ دا  ووضع

 :4أهداف عمليات التدقيقأوالً: 

ين تحديد الهد  يعتبر المرجع األساسى الذى يتم االسترشاد بم في حالة اختال  اآلراء 
 أو وجود أكثر من بديل حيث يرجح البديل الذى األكثر توافقا مع الهد .

تهد  أعمال التدقيق التى يقوم بها مدققو الحسابات يلى توفير درجة من التأكد ) الثقاة ( 
بأنها تتفق مع في البيانات المالية التى تقدمها يدارة الجهة محل الفحص لمستخدمى القوائم المالية 

محدود وذلك للمدقق بتقديمهما التأكيد ال يقوميوجد نوعان من عمليات التأكد اإلطار المحدد لهاو و
للقوائم الفترية أثناء العام الماليةو والتأكيد المناسب  للقوائم المالية الكاملة فاى نهاياة العاام الماالى 

 كما يلى"

 ااو تخفاايض الخطاار الااذي يواجاام عمليااة التأكااد  هرردف مهمررة اصرردار تقريررر تأكررد محرردود:[ 1]
الساالبي للتعبياار عاان  لمسااتوى مقبااول بالنساابة لظاارو  المهمااة وذلااك بوصاافم األساااس للنمااوذج

 النتيجة التي توصل المزاول يليها.

 ااو تخفاايض الخطاار الااذي يواجاام عمليااة التأكااد  هرردف مهمررة اصرردار تقريررر تأكررد مناسررب:[ 2]
لمستوى مقبول نسبيا بالنسبة لظارو  المهماة وذلاك بوصافم األسااس للنماوذج االيجاابي للتعبيار 

 عن النتيجة التي توصل المزاول يليها. 

 كيدات المراجعة:أنواع تأ

  تأكيدات بشأن فئات من المعامالت وأحداث الفترة محل المراجعة: -أ

 يركز  ذا التأكيد على أن المعاملة قد تمت في الفترة المحاسبية محل الفحص. الحدوث:[ 1]
 معامالت أو أحداث لم يتم تسجيلها.أنم ال توجد يركز  ذا التأكيد على  االكتمال:[ 2]
قاد تام ركز  اذا التأكياد علاى أن المباالم المرتبطاة بالمعاامالت والحاداث ي :) الدقة ( التقييم[ 3]

 .ا بقيمتها وبصورة مالئمةتسجيله
فاي عاملاة أو الحادث يركز  ذا التأكيد على أنم يتم تساجيل الم :) إجراءات القطع (  القياس[ 4]

 .حةالفترة المحاسبية الصحي
يركز  ذا التأكيد على أن العرض واإلفصاح يتماشيان مع  :) التبويب (  العرض واإلفصاح[ 5]

متطلبات كال من للتشريعات ذات الصلةو المعاايير المحاسابية التاى يحادد ا اإلطاار 
 المحدد للقوائم المالية.

 
 

                                                           
 األ دا  العامة للمراجع المستقل.  ISSIA 1200معيار االنتوساى 4
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 التأكيدات المتعلقة بأرصدة الحسابات ف  نهاية المدة: -ب

وااللتزامات في وقت معين ) أى ال توجد مبالغة يتعلق  ذا التأكيد بوجود األصول الوجود: [ 1]
فااي األصااول وااللتزامااات ( ويعتباار  ااذا التأكيااد أساساايا حيااث ال يوجااد معنااى ألى 

 تأكيد آخر يذا كان األصل أو االلتزام غير موجود أصال.
يؤكد  ذا التأكيد على أن األصل أو االلتازام يخاص المنشاأة أو مملاوك الحقوق والواجبات: [ 2]

بمعنى أن المنشأة لها حقاوق قانونياة تتعلاق باألصال أو  القوائم الماليةفي تاريخ لها 
 عليها تعهدات تتعلق بااللتزام.

لام ياتم أو التزاماات أو حقاوق ملكياة يركاز  اذا التأكياد علاى أنام ال توجاد أصاول  االكتمال:[ 3]
 تسجيلها.

تم تسجيلم بقيمة مناسبة وعلى سبيل  يركز  ذا التأكيد على أن األصل أو االلتزام قد التقييم:[ 4]
المثال بالنسبة لألصول الثابتة فإن القيمة التى يجب تسجيلها بهاا  اى تكلفاة االقتنااء 

 مضافا يليها أية يضافات مخصوما منها أية استبعادات وكذلك قيمة اإل الكات.

 التأكيدات المتعلقة بالعرض واإلفصاح. -ج

قد تمت في الفترة المحاسبية محال  األحداث والمعامالتيركز  ذا التأكيد على أن  الحدوث:[ 1]
 الفحص.

واألحاداث والمعاامالت يؤكاد  اذا التأكياد علاى أن األصال أو االلتازام الحقوق والواجبرات: [ 2]
 خص المنشأة.المفصح عنها ت

 .شمول القوائم المالية كافة االفصاحات الواجبة يركز  ذا التأكيد على االكتمال:[ 3]
المعلوماات المالياة معروضاة وموضاحة بشاكل مناساب يركاز  اذا التأكياد علاى أن  التقييم:[ 4]

 .واإلفصاحات معبر عنها بوضوح
يااتم االفصاااح عاان المعلومااات الماليااة والمعلومااات الخاارى بصااورة عادلااة وبقاايم  القيرراس:[ 5]

 .مناسبة
يركز  ذا التأكيد على أن العرض واإلفصاح يتماشيان مع متطلبات كال  واإلفصاح:العرض [ 6]

من للتشريعات ذات الصلةو المعايير المحاسبية التى يحدد ا اإلطاار المحادد للقاوائم 
 المالية.

 ثانيا: الموارد المطلوبة والمتاحة لتنفيذ عملية المراجعة:

 [ أدلة اإلثبات.1]

 [ فرق العمل.0]

 الموارد المادية.[ 3]

 :5أدلة اإلثبات ]أ[

جميع المعلومات التي يستخدمها المراقب للوصول يلي االستنتاجات التي تمكنام مان   ى
قااوائم ابااداء رأياام. و  ااي تشااتمل علااي المعلومااات الموجااودة فااي السااجالت المحاساابية المؤياادة لل

 .المالية والمعلومات األخرى
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 أنواع أدلة اإلثبات:

 بيئة المنشأة وتقييم المخاطر بها.[ تفهم 1]

 لمراجعة المستندية وفحص السجالت.ا[ 0]

 األصول الملموسة. جرد[ 3]

 شفهية. و مكتوبة أو غير رسميةو رسمية أو االستفسار من داخل المنشأة أو خارجها[ 4]

 .المصادقات[ 5]

 [ يعادة الحساب.6]

 ل أعمار الديون.على سبيل المثال يعادة أداء تحلي [ يعادة األداء.7]

 [ اإلجراءات التحليلية.8]

الحسابات الحصول علي أدلة مراجعة كافية ومالئمة حتي يتوصل يلي  مدققنبغي علي ي
  ومعقولة تمكنم من أن يقوم ببناء رأي عليها تاستنتاجا

والمالءماة  اي مقيااس و لكفاية  ي مقياس لكمية أدلة المراجعة التي تم الحصاول عليهااا
لنوعيااة الاادليل وماادى ارتباطاام بموضااوع المراجعااة ومصااداقيتم فااي تااوفير الاادعم أو اكتشااا  

 االفصاحات والتأكيدات ذات الصلة. و التحريفات في فئات من المعامالت وأرصدة الحسابات 

تتااأثر كميااة أدلااة المراجعااة التااي يحتاجهااا المراقااب بخطاار التحرياا  )فكلمااا زاد الخطاار 
أيضاا بنوعياة أدلاة المراجعاة )فكلماا زادت جاودة و وادت احتمالية طلب أدلة مراجعاة يضاافية(ز

األدلة تقل الحاجة يلى المزياد منهاا( و كماا ان نوعياة الادليل الرديئاة ال يعوضاها الحصاول علاى 
  لة.المزيد منها. وبناء على ما تقدم تعتبر العالقة بين كفاية ومالئمة أدلة المراجعة عالقة متباد

 فرق العمل: ]ب[ 

يتم تشكيل فرق العمال بقارار مان اإلدارات العلياا المشارفة علاى مجموعاات فارق عمال 
 لدى القيام بالتخطيط السنوى ألعمال المراجعة.

قد يتضح عند وضع خطة المراجعة والتى تمثل البرنامج الزمنى لتنفيذ فرياق المراجعاة 
التدقيق عدم كفاية فرق العمل سواء من ناحياة العادد أو لألعمال الرقابة المطلوبة لتحقيق أ دا  

الكفاءة وفى  ذه الحالة ينبغى على المادقق يعاادة النظار فاى توزياع العمال وين لام تحقاق الكفاياة 
ا لحاجات العمل.  المطلوبة عليم أن يطلب من اإلدارة العليا المشرفة توفير الدعم وفقا

 ثالثا: اإلمكانيات المادية:

األعلى للرقابة توفير االمكانيات المادية المطلوبة إلنجااز أعماال المراجعاة على الجهاز 
سواء من حيث األجهزة واألدوات المساعدةو أو من حيث بدالت السفر واإلعاشة الالزماة للقياام 
بمهمة الرقابة بشكل يحقق متطلبات ميثاق وآداب وسلوكيات المهنة وبما ال يجعل فرق العمل فى 

توفر ا لها الجهات الخاضعة للرقاباة وماا لاذلك مان ظاالل علاى اساتقاللية فارق حاجة لمتطلبات 
 المراجعة.

وفى حالة عدم كفاية االمكانيات المادية يجب على مدقق الحسابات أن يطلب من اإلدارة 
 العليا المباشرة لم توفير ا مع توضيح حاجة العمل يليها فى ضوء خطة المراجعة الموضوعة.
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  :6"التخطيطأنشطة " يق التنفيذ تحديد طرثالثا: 

 تنقسم أنشطة التخطيط يلى قسمين رئيسيين  ما:

من خالل التعر  على الجهة الخاضعة للرقابة والتحدياد  المراجعة العامة استراتيجية[ وضع 1]
 .المبدئ لمخاطر المراجعة

وضااع خطااة مراجعااة لعمليااة المراجعااة وذلااك لتخفاايض خطاار المراجعااة لمسااتوي ماانخفض [ 0]
 مقبول.

 أنشطة التخطيط لعملية الرقابة:( 1رقم )التالى ويوضح الشكل 

 

 

 

 

  

 

 النقاط بشل من التفصيل:تلك بلى سيتم تناول كل من وفيما 

 وضع االستراتيجية العامة للمراجعة:أوالا: 

 مراجعة عامة ما يلي:  استراتيجيةيتطلب وضع  

تحديااد خصااائص المهمااة التااي تحاادد نطاقهااا مثاال يطااار يعااداد التقااارير الماليااة المسااتخدم  ()أ
 ومتطلبات التقارير الخاصة بالنشاط وأماكن وحدات المنشأة .

)ب(  التعااار  علاااي أ ااادا  يعاااداد التقاااارير الخاصاااة بالمهماااة وذلاااك لتخطااايط توقيااات عملياااة 
المراجعة وطبيعة االتصاالت المطلوبة مثل آخر موعاد إلعاداد التقاارير ساواء منهاا الدورياة  
أو النهائيااة والتااواريخ الهامااة لالتصاااالت المتوقعااة مااع اإلدارة و المساائولين عاان الحوكمااة 

 . 7ن عن الحوكمة بالمسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق ويبالغ المسئولي

ل تحديد مساتويات )ج(  دراسة العوامل الهامة التي ستكون محور ارتكاز لجهود فريق العمل مث
و و تحديااد مباادئي للمناااطق التااي يمكاان أن تزيااد بهااا مخاااطر التحرياا  الهااام األ ميااة النساابية

والمااؤثرو وتحديااد مباادئي للمكونااات الهامااة وأرصاادة الحسااابات و وتقياايم مااا يذا كااان يمكاان 

                                                           
 " التخطيط لعملية الرقابة".  IASSA 1300معيار اإلنتوساى  6
 لتدقيق الرئيسة فى تقرير المدقق "" االبالغ عن مسائل ا  IASSA 1701معيار اإلنتوساي  7

 أنشطة التخطيط لعملية الرقابة

 خطة المراجعةوضع  وضع االستراتيجية العامة للمراجعة

 تحديد
 خصائص 

 المهمة

التعرف على أهداف 
أعداد التقارير 
 الخاصة بالمهمة

 دراسة العوامل الهامة 
 .تحديد مخاطر التحريف الهام 
  تحديد مستويات األهمية

 النسبية

مهام 
 واجراءات

 لالمسئو
عن 
 التنفيذ

تاريخ 
 التنفيذ
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و وتحدياد للمراقب أن يخطط للحصول علي أدلة مراجعة تتعلق بفعالية نظام الرقاباة الداخلياة 
  و و أية تطورات أخرى ذات صلة .الماليةتقارير و والأ م أحدث أنشطة للمنشأة

 التعرف على خصائص المهمة:

 يتم التعر  على خصائص المهمة من خالل مايلى:

 الهيكل التنظيمى للوحدة الخاضعة للرقابة. -أ

دراسة القوائم المالية السابقة للوحدة الخاضعة للرقابة وفى حالة الوحدات الجديدة مان خاالل  -ب
 ارة حيث أن يعداد القوائم المالية مسئوليتها.شهادات اإلد

 تقارير التدقيق عن السنوات السابقة. -ج

 الموازنات التى تعد ا المنشأة للفترات القادمة. -د 

 اصة بالنشاط وأماكن وحدات النشاط.يطار يعداد التقارير المالية ومتطلبات التقارير الخ - ـ 

  :التعر  على الهيكل التنظيمى للوحدة 
 يتم الرجوع للهيكل التنظيمى للوحدة من المل  الدائم. -
يتم طلب بيان مان اإلدارة باأى تغيارات قاد تام يجراءا اا علاى الهيكال التنظيماى وتادرج  -

 بالمل  الدائم.
دراسااة الهيكاال التنظيمااى والتغياارات التااى حاادثت عليهااا واألثااار المتوقعااة عليهااا علااى  -

 عمليات المراجعة.

  السابقة:دراسة القوائم المالية 

قاد صادرت بعاد  تكاون القاوائم المالياة عان الفتارة المالياة محال التادقيق في  ذه الفترة ال
ولذلك يقوم فريق المراجعة بدراسة القاوائم المالياة الساابقة وتقاارير مادققى القاوائم المالياة عليهاا 

ومقارنتهااا والموازنااات التااى وضااعتها المنشاااة للفتاارة القادمااة والموازنااات عاان العااوام السااابقة 
بالقوائم النهائية للوقو  على درجة االعتماد على موازنات الجهة واستخدام اإلجراءات التحليلية 

 .باستخدام اإلجراءات التحليلية في وضع تصور للقوائم المالية المتوقعة عن الفترة محل التدقيق

لعالقااات يقصااد "باااإلجراءات التحليليااة" تقياايم المعلومااات الماليااة عاان طريااق دراسااة ا
 .8المتوقعة فيما بين البيانات المالية أوغير المالية

واالحصائية البسيطة والمتقدمة ومن حليلية الت اإلجراءاتأساليب  كال يمكن استخدام
 :األساليب اإلحصائية البسيطة ما يلى

 [ التحليل المالى.1]

 [ النسب المالية.0]

 :تحليل المالىال

مجموعة من األساليب بهد  يظهار االرتباطات المختلفة  استخداميقصد بالتحليل المالى 
 بين عناصر القوائم المالية والتغيرات التى طرأت على تلك العناصر من فترة مالية ألخرى.

 عدد من األساليب الفنية و ى: باستخداميمكن يجراء التحليل المالى 
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 التحليل األفقى للقوائم المالية:]أ[ 

الواردة بهذه القوائم لعدة فتارات مالياة متتالياة بحياث ياتم تحدياد  ويقصد بم مقارنة البنود
مرحلاة  0و1) مرفاق رقام قيمة ونسبة التغيرات بين كال فتارة مالياة وفتارة محاددة كسانة أسااس.

 التخطيط نموذج للتحليل األفقى للقوائم المالية(

 التحليل الرأسى للقوائم المالية:]ب[  

المالية تحديد التوزيع النسبى للبنود الواردة بهاذه القاوائم ويقصد بالتحليل الرأسى للقوائم 
ا لمجموعاات ئوعن فترة محاسبية معينة من خالل األرقام المطلقة لهذه البنود يلى نسب م ياة وفقاا

متماثلة بغياة يظهاار األ مياة النسابية لكال بناد وماا يطارأ عليام مان تغييار بالمقارناة ماع الفتارات 
ت المثيلاةو باإلضاافة لتحدياد مادى آناة ماع مثيلام فاى الصاناعة أو المنشارالمالية الساابقة أو بالمقا

مرحلاة التخطايط   4و 3) مرفاق رقام  مالءمة  ذا التوزيع النسبى ويظهار التقلبات غير العادية.
 نموذج للتحليل الرأسى للقوائم المالية(

 النسب المالية  :

طريق النسب المالياة لعال أ مهاا تستخدم عدة معايير فى مجال تحليل القوائم المالية عن 
 ما يلى:

فى مجال التحليال الماالى متعاار  عليام  استعمالها[ المعايير المطلقة: و ى النسب التى أصبح أ]
 فى جميع المجاالت.

[ معيار الصناعة: و و متوسط نسب مأخوذة لمجموعة كبيرة من الشاركات التاى تنتماى يلاى ب]
 صناعة واحدة من فترة زمنية محددة.

المنشأة فى الماضى معيار  ام لقيااس  أداء[ المعيار التاريخى: و نا يعتبر االتجاه الذى اتخذه ج]
 الحالى والوقو  على أدائها المتوقع فى المستقبل. أدائها

 ويمكن تصني  النسب المالية بصفة عامة يلى المجموعات الرئيسية التالية:

 نسب الربحية:

 يجمالى األصول المستثمرة÷ ى الدخل معدل العائد على االستثمار = صاف
 يجمالى األصول العاملة÷ معدل العائد لألصول العاملة = صافى الدخل 

 حقوق حملة األسهم÷ معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الدخل 
 صافى المبيعات÷ معدل العائد للمبيعات= صافى الدخل 

 صافى المبيعات÷ مجمل الربح  =معدل مجمل الربح

 نسب السيولة: 

 زامات المتداولة.تاالل÷ نسبة التداول= األصول المتداولة 

 االلتزامات المتداولة.÷ نسية التداول السريعة= األصول المتداولة األكثر سيولة 

 االلتزامات المتداولة.÷ نسبة السيولة النقدية= النقدية وما فى حكمها 

 نسب المديونية:

 حقوق حملة األسهم.÷ االلتزامات قصيرة وطويلة األجلنسبة الديون لحقوق الملكية= 

 يجمالى األصول.÷ نسبة الديون إلجمالى األصول= االلتزامات قصيرة وطويلة األجل
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يجمالى االلتزامات طويلة األجل وحقوق حملة ÷ نسبة  يكل التمويل= االلتزامات طويلة األجل
 األسهم.

 الفوائد السنوية.÷ د والضرائب نسبة تغطية الفوائد= صافى الدخل قبل الفوائ

 الفوائد واإليجار÷ معدل تغطية األعباء الثابتة= صافى الدخل قبل الضرائب والفوائد واإليجار

 نسب مختلطة:

 متوسط المخزون÷ معدل دوران المخزون= تكلفة المبيعات 

 متوسط المخزون÷ أو    = صافى المبيعات           

 متوسط أرصدة العمالء وأوراق القبض(÷ ) بيعات اآلجلةمعدل دوران العمالء= صافى الم

( × اآلجلةصافى المبيعات ÷ متوسط فترة التحصيل= ) متوسط أرصدة العمالء وأوراق القبض 
362 

 صافى األصول الثابتة.÷ معدل دوران األصول الثابتة= صافى المبيعات 

 يجمالى األصول.÷ معدل دوران األصول = صافى المبيعات 

 نسب النمو: 

 صافى الربح.÷ نسبة التوزيعات المدفوعة= يجمالى التوزيعات 

 ربحية السهم.÷ نسبة التوزيعات المدفوعة لألسهم العادية= نصيب السهم العادى من التوزيعات 

 المتطورة مثل االرتباط واالنحدار.كما يمكن استخدام األساليب االحصائية 

ما يذا كانت  نااك  الحكم على من خالل دراسة القوائم المالية السابقة  المدققيجب علي 
ي فاي قادرة ظرو  أو أحداث مرتبطة بمخاطر النشااط والتاي قاد تاؤدي يلاي وجاود شاك جاو ر

 .المنشأة علي االستمرار

في حالة وجود أحداث أو ظرو  قد نؤدي يلي شك جو ري في مدي قدرة المنشاة علي 
 , فيجب علي المراقب أن يقوم بما يلي :  9االستمرار

 فحص خطة اإلدارة ويجراءاتها المستقبلية بناء علي تقييمها لفرض االستمرارية .  ()أ  

و)ب( الحصول علي أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتأكيد أو استبعاد الشك فاي قادرة المنشاأة علاي 
, ويشمل ذلك دراساة مادي  ا ضروريةه لإلجراءات التي يعتبراالستمرار وذلك عن طريق تنفيذ

 فاعلية خطط اإلدارة وأية عوامل مخففة أخرى. 

 .خططها ويجراءاتها المستقبلية و)ج(  الحصول علي يقرارات مكتوبة من اإلدارة عن

بممارسة الحكم الشخصاي لتحدياد ماا يذا كاان  نااك  المدققيجب أن يقوم في ضوء ذلك 
 رو  قد تؤدي منفاردة أو مجتمعاة يلاي شاك جاو ري فايتأكد جو ري فيما يتعلق بأحداث أو ظ

 . مدي قدرة المنشاة علي االستمرار وتقييم درجة كفاية االفصاح في  ذا الخصوص

التصرراالت مررع واإعررداد التقررارير د يررعاموو التعرررف علرر  أهررداف إعررداد التقررارير الخاصررة[ 2]
 :ةاإلدارة و المسئولين عن الحوكم
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قااد يتضاامن اسااناد مهمااة التاادقيق بعااض المهااام المرتبطااة بهااا مثاال مهااام الفحااص غياار 
المحدود للقوائم المالية الفترية للوحدة محال الفحاص وكاذلك فحاص االقارارات الضاريبية للجهاة 
الخاضعة للرقابة وأى مهام أخرى تتطلبها عملية االسناد أو قاد تطلبهاا يدارة الجهاة الخاضاعة أو 

الحوكمااة بهااا وتتفااق مااع التوجياام الصااادر ماان الجهاااز بإسااناد عمليااة التاادقيق أو المساائولين عاان 
 التوجيهات التنظيمية في الجهاز.

ينبغااى علااى ماادقق الحسااابات دراسااة التقااارير المطلوبااة ومواعيااد االتصاااالت مااع يدارة 
 المنشأة والمسئولين عن الحوكمة بها وذلك لمراعاتها عند وضع خطة المراجعة.

يسند لفريق التدقيق مهمة تدقيق أكثر من جهة في ذات الوقات مماا يوجاب وضاع كما قد 
خطة تشمل متطلبات وتوقيتات القياام بمهاام التادقيق فاي كال الجهاات التاى يقاوم بتادقيقها بجاناب 

 الخطة المستقلة لكل جهة خاضعة للرقابة.

 :دراسة العوامل الهامة الت  ستكون محور ارتكاز لجهود فريق العمل [ 3]

 تحديد درجة التأكد المحددة من قبل الجهاز ودرجة المخاطر الكلية المقبولة. -أ

يتم تحديد درجة التأكاد مان قبال يدارة الجهااز العلاى للرقاباة وعاادة ياتم  تحدياد ا بنسابة 
ولكاان قااد تكااون درجااة الثقااة فااي المطلوبااة فااي بعااض المهااام أكباار ماان ذلااك وقااد يساامح  55%

م وفقا لرؤية اإلدارة العليا بالجهاز والمهاام التاى يكلا  بهاا الجهااز بتخفيض  ذه الدرجة في مها
 نفسم.

الكلياة المقبولاة حياث أنهاا المراجعاة وبتحديد درجة الثقاة المطلوباة ياتم تحدياد المخااطر 
مثالا تكون المخاطر المقبولاة  اى  %55المكمل لدرجة الثقة ففى حالة درجة الثقة المطلوبة  ى 

 و و كذا.....%5نسبة 

يتم حسااب قيماة المخااطر المقبولاة بالنسابة لقائماة المركاز الماالى بالنسابة لضاع  قيماة 
 .سبة لقائمة الدخل فيتم حسابها بالنسبة إلجمالى المبيعات/ اإليرادناألصول بهاو أما بال

 :10قياس المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة للقوائم ولبنود قائمة المركز المالى -ب

المخاااطر الكلياة المطلاوب التوصاال يليهاا ياتم تحلياال تلاك المخااطر يلااى بعاد تحدياد قيماة 
 مسبباتها والتى تتمثل في ثالث أنواع من المخاطر:

 بات أو فئاات المعاامالت بطبيعتهاا او مخااطر تعارض أرصادة الحساا أوال: المخاطر المتأصلة:
 و فئات آخرى.تكون  امة سواء بمفرد ا أو عند تجميعها بأخطاء في أرصدة أ دلتحريفات ق

 فااى أرصاادة الحسااابات أو فااي فئااة ماان  ااو مخاااطر وقااوع تحرياا   ااام ثانيررا: مخرراطر الرقابررة:
فئاات  والتي قد تكون  امة سواء بمفرد ا أو عند تجميعهاا ماع أخطااء فاي أرصادة أو المعامالت

 نظام الرقاباة الداخلياة. وتصحيحها فى وقت مناسب عن طريق اكتشافهاآخرى وال يتم منعها أو 
خطر الرقابة موجود بسابب المحاددات  وعندما يكون خطر الرقابة متعلق بموضوع المهمة يظل

 للرقابة الداخلية. نظام أىالمتأصلة فى تصميم وتشغيل 

 و مخاطر أن تعجز يجراءات التحقق التي يطبقها المراجع عن  ثالثاً: مخاطر عدم االكتشاف:
المعامالت قد تكون  امة سواء بمفرد ا أو  في أرصدة الحسابات أو في فئات أخطاء اكتشا 

 تجميعها مع أخطاء في أرصدة أو فئات آخرى. عند
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يتم قياس المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة كما سيتم شرحم وبعد ذلك يتم تحديد مخاطر عدم 
 االكتشا  بالمعادلة التالية:

 خ ك× خ ق × = خ ل  كخ 

 حيث ين :

 المخاطر المالزمة.  :  خ ل                              .كليةمخاطر الال  :  كخ 

 مخاطر االكتشا .  :  خ ك                                 خطر الرقابة.  :  خ ق

تقوم فكرة معادلة قياس المخاطر على تحليل مسببات مخاطر التحري  الهام والجو رى 
مصاادر األول يتعلاق بطبيعاة نشااط   لمسببات تلاك المخااطر حياث وجاد أن  اذه المصاادر ثاالث

و وبطبيعة الحال أن يتم االساتثمار ويطلق عليم المخاطر المتأصلة المنشأة والظرو  االقتصادية
التى يتوفر توقع مناسب بتحقيق مكاسب ولكن  ذا التوقع قد يختلا  درجاة التأكاد فيام مان نشااط 

لتاى ستساتخدم فاي قيااس المخااطر ألخر وفقا لمجموعة من العناصر سيتم توضيحا فاي القائماة ا
( فاي أحاد مالحقام وبحسااب المخااطر 1315المتأصلة والتى يوضاحها معياار اإلنتوسااى رقام )

 .المتأصلة يتمثل في احتمال عدم وجود تحري  في القوائم المالية نتيجة طبيعة عمل المنشأة

التحريفات التى  أما مخاطر الرقابة فتقيس احتمال فشل نظام الرقابة الداخلية في اكتشا 
تتعرض لها القوائم المالية وسيتم شرح مفهوم الرقاباة الداخلياة وكيفياة قيااس  اذه المخااطر فيماا 

  و قادم.

أمااا مخاااطر عاادم االكتشااا  تتمثاال فااي احتمااال فشاال ماادقق الحسااابات فااي اكتشااا  
اءة المهنياة التحريفات و ترتبط لحد كبير باعتماده على العينات في عملم وذلك بشرط توافر الكفا

 والعناية المهنية الواجبة.

ووفقا لنظرية االحتماالت يتم حساب االحتمال المشترك بضربها معا فمخاطر المراجعة 
الكلية تتحقق في وجود تحريفات لم تكتش  نتيجة طبيعة وظرو  المنشأة و وفشل نظاام الرقاباة 

 ا.الداخلية في اكتشافهاو واخيرا فشل مدقق الحسابات في اكتشافه

يتم قياس درجة الخطر عدم االكتشا  على مستوى  المنشأة ككل و وأيضا على مستوى 
 كل بند من بنود القوائم الماليةو تستخدم قياس المعادلة التالية في قياسها:

 المخاطر المتأصلة( X)مخاطر الرقابة  ÷نسبة المخاطر الكلية مخاطر عدم االكتشا = 

تستخدم مخاطر عدم االكتشا  بالنسبة للمنشأة فى تحديد قيماة الحاد األقصاى الخطاأ الاذى يمكان 
و فهذا يعنى أن الحاد %5= قبولم على مستوى كل قائمة فإذا كانت نسبة مخاطر عدم االكتشا  

األقصى لألخطاء التى يمكن أن تشملها قائمة المركز الماالى لتحقياق درجاة التأكاد المطلوباة  او 
ة يجمالى أرصدة الحسابات التى تشملها قائمة المركاز الماالى فاى  اذه النسابةو وكاذلك األمار قيم

 بالنسبة لقائمة الدخل ولكن يتم حسابها على أساس يجمالى إليرادات المنشأة.

توزع الحد األقصى لألخطاء المقبولة اإلجمالياة علاى البناود علاى أسااس األ مياة النسابية والتاى 
 بعد.سيتم شرحها فيما 

يجب توثيق كل من عملية تحديد وقياس المخاطر واعتماد ا من المستويات اإلدارية و اإلشرافية 
األعلى لمدقق الحسابات بعد االنتهاء من نتائجها ويتم اإلدراج بعد االعتمااد فاى الملا  الجاارىو 
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علاى كما يجب توثيق خطة المراجعة التى يعد ا المدقق من المساتويات اإلدارياة و اإلشارافية األ
 فى المل  الجارى وأرسال صورة منها بعد االعتماد لفريق رقابة الجودة.اعتماد ا من بعد 

 

 أوال: قياس المخاطر المتأصلة:

 :مفهوم المخاطر المتأصلة ) المالزمة (

" قابلية تعرض رصيد حسااب معاين أو ناوع معاين مان العملياات   وطر المتأصل الخ 
يذا اجتمع مع غيره من األخطاء في أرصدة الحساابات أو لحدوث خطأ جو رى ويكون جو ريا 

و و و األمر الذي يعناي أن المخااطر ع عدم وجود يجراءات رقابة داخليةعمليات أخرى وذلك م
 . " بيعة العنصر أو الحساب المعنيالمالزمة تتعلق بط

 الخطر الناتج عن عاملين  ما:  ذا

 * الظرو  االقتصادية للمنشأة.

 وأمانة اإلدارة.* استقامة 

يتم تقادير ا بصافة مساتقلة عاـن المخااطر الرقابياة. وأن  نااك كثياراا مان العوامال التاي 
 تؤثر بصفة عامة على المخاطر المتأصلة مثل:

 الصناعة التي ينتمي يليها العميل.ظرو  ـ  
 الظرو  االقتصادية والتشريعية التى تعمل في ظلها المنشأة .ـ  

 .شأة المن ـ  طبيعة عمليات
 .الظرو  التشغيلية للمنشأةـ  
 .الوضع التسويقى للمنشأةـ  
 .الوضع االستثمارى و التمويلىـ  
 اإلدارةو ويطار القوائم المالية. تقييمـ  

قياس المخاطر المتأصلة باستخدام النماذج التالية والتى تقاوم علاى يعطااء وزن نسابى لكال ويتم 
البنود التى يشملها بشكل كمى وتجميع تلك العناصر للوصول عنصر من العناصر السابقة وتقييم 

 يلى درجة مالءمة بيئة المنشأة ومنها يستنتج المخاطر المتأصلة كنسبة مكملة.
أن قياس المخاطر المتأصلة يكون من خالل قوائم االستقصاء التالية ) تلاك النمااذج ( والتاى ياتم 

ل علااى االجابااات عليهااا تحاات أشاارا  فريااق تجميعهااا ماان  المنشااأة الخاضااعة للرقابااة والحصااو
 العمل.
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 تحليل المخاطر المتأصلة

 ...... السنة المالية :       /   للرقابة : ....................الجهة الخاضعة 
 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 ............................ التاريخ      :     /    /روجعت بواسطة        : 
                 الصناعة ظروفالعنصر: 

.......%10الوزن النسبى للعنصر :.......  

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

مةن  ية   مبيعة السةوق الةذى تعمةل بةه الجهةة ما    -1

 درجة النمو واالستارار؟
    

     ؟المنافسة ف  السوقوقوا نوم   و ما -2

مدى ثباط اللل   لة  السةلعة واسةتراتيجيتها بالنسةبة  -3

 للمستهل ؟

    

 ل اللل  والعرض لسلعة يةرتبط بالسةوق المحلة  أ   -4

 بالسوق الدول ؟

    

     ؟للصنا ة درجة توافر مي ا تنافسية للسوق المحل  -5

للصةنا ة المحليةة مدى توفير الدولةة إجةراءاط  مايةة  -6

 إذا تلل  األمر؟

    

     ما    درجة استارار أسعار منتجاط الصنا ة؟  -7

 لة  منتجةاط والعةرض الللة   درجة مرونة ما     -8

 ؟الصنا ة من

    

     للتوائت مع ظروت الصنا ة؟ للجهة قدرا  مدى -9

وفاةةةا لظةةةروت  األنشةةةلةالموسةةةمية  درجةةةة مةةةا  ةةة  -11

 الصنا ة؟

    

     ؟للصنا ةنوم تكنولوجي ما    درجة التعاد والت  -11

تةةوافر مةةدى و  اللاقةةةالصةةنا ة  لةة   درجةةة ا تمةةاد -12

 مصادر ا؟

    

 و ناصةةر االنتةةاىالمتنصصةةة مةةدى تةةوافر العمالةةة  -13

 ؟األخرى

    

     أثر التنظيماط العمالية  ل  الصنا ة؟ -14

مدى وجود إجراءاط للرقابة  ل  الجودا ف  اسواق  -15

 السلعة؟

    

     ؟أثر منظماط جمعياط  ماية المستهل  -16
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 تحليل المخاطر المتأصلة

 . السنة المالية :        /   بة : .........................الجهة الخاضعة للرقا

 التاريخ      :    /    /أعدت بواسطة           : ............................ 

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

                 .العامة التشريعيةو قتصادية اال الظروف  العنصر:

 .........%10الوزن النسبى للعنصر :.....

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

بشةكل مباشةر التشريعاط واللةوائا ما    درجة تأثير  -1

ودرجةةةة  اإلنتاجيةةة للجهةةةالتنظيميةةة و  لةة  العمليةةاط

 ؟استارار ا

    

 :السياساط الحكومية  ل  أنشلة الجهة مدى تأثير -2

 ة, بمةةا فةةي ذلةة  الضةةوابط  لةة  الناةةدالسياسةةاط الناديةة -

 األجنب .

 السياساط المالية. -

 ا دابيل الم ال برامج المسس ل  )الحواف  المالية.  -

 .(الحكومية

 التعريفاط الجمركية, والايود  ل  التجارا. -

    

التشةةةةريعاط واللةةةةوائا ذاط الصةةةةلة باألنشةةةةلة أثةةةةر  -3

 ؟المباشرا المتعلاة باإلنتاى  افيةاإلشر
    

     ؟مار العمل التنظيم  للصنا ةاإل رما    أث  -4

ام األخرى التي تةلثر  لة  نشةرجية العوامل النا أثر -5

 فيها: بما الجهة

 بيل الم ال ل  س)المستوى العا  للنشام االقتصادى  -

 .(الكساد, النمو

 معدالط الفائدا ومدى توافر التمويل. -

 التضنت, وإ ادا تاييت العملة. -

    

     ؟ الضرائ  الت  تنضع لها الجهةأثار ما     -6

التي تلثر  ل  الصنا ة و ل  باط البيئية المتللأثر   -7

 الجهة. امنش

    

درجةةة االسةةتارار التشةةريع  واالقتصةةادى فةة  الةةدول  -8

التةةةةةة  يوجةةةةةةد بهةةةةةةا مشةةةةةةرو اط وفةةةةةةروم وتوابةةةةةةع 

 واست ماراط؟
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 تحليل المخاطر المتأصلة

 .......... السنة المالية :        /   ضعة للرقابة : ................الجهة الخا

 : ............................ التاريخ      :    /    /           أعدت بواسطة

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

                 . المنشأةالعنصر: طبيعة 

 .......%10الوزن النسبى للعنصر :.......

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

الرئيسةةةية  مصةةةادر اإليةةةراد درجةةةة اسةةةتارار مةةةا    -1

 بالجهة؟
    

اط واألسةةواق التةة  المنتجةةاط أو النةةدم مةةا أثةةر مبيعةةة -2

)  اجةةةاط أساسةةةية ال اسةةةته كيةال  تعمةةةل بهةةةا الجهةةةة

 ؟رفا ية(

    

 ا  يوجد تنوم ف  العم ء  م ء الرئيسيون ل يوجد  -3

 ؟واثر ذل 

    

عمةةةة ء مبرمةةةةة مةةةةع المويلةةةةة تعاقةةةةداط وجةةةةد ي ةةةةل  -4

 ؟الرئيسيون

    

     ؟الملت   بها العم ء الرئيسيون شروم السدادآثار  -5

اط التةةة  تللبهةةةةا الجهةةةةة مةةةةن الضةةةةمان درجةةةة كفايةةةةة -6

 ؟ م ئها

    

ما  و أثر  جت المنشةأا مةن تحايةق وفةوراط وتحمةل   -7

 أ باء؟

    

     مع المتللباط البيئية؟مدى توافق مبيعة  مل المنشأا  -8

 ةةو أثةةر مر لةةة النمةةو التةة  تمةةر بهةةا المنشةةأا  لةة   مةةا -9

 مبيعتها؟

    

     ؟نيالرئيسي الموردينالملت   بها  شروم السدادآثار  -11

 المةةةوردين ةةةل يوجةةةد تعاقةةةداط مويلةةةة مبرمةةةة مةةةع  -11

 ن؟يالرئيسي
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 تحليل المخاطر المتأصلة

 .. السنة المالية :        /   : ........................ ابةالجهة الخاضعة للرق

 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

                 تشغيلية. الظروفالعنصر: 
 ........%15زن النسبى للعنصر :......الو

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

     م؟النشا قلا اط درجة التنوم ف   -1

     ؟اإلنتاى ومرق مرا لقدرا المنشأا  ل  الايا  بكافة  -2

     ؟والندماط المنتجاط تسليتوسائل المنشأا ل -3

     النشام التش يل ؟ ل يوجد خلط للتوسعاط ف   -4

      ل يوجد استارار ف  النشام التش يل ؟ -5

     أو خلط لذل ؟ تاليصها تت الت   ملياط  ل يوجد -6

     نفم نشام التش يل؟  المشتركة مشرو اط  ل يوجد -7

      ل يوجد مشرو اط مشتركة مع الموردين؟ -8

     االنتاى؟ مدى توافر العمالة المدربة للايا  بأ مال -9

      ل يوجد استارار ف  أسواق الناماط؟ -11

 ل سبق وتعرعل المنشأا لتوقف بسب   د  تةوفر  -11

 الناماط أو العمالة؟

    

     ؟خبراء من خدماط  لي الشركة تحصل  ل  -12

     مدى توافر النبراء ف  السوق المحل ؟  -13

     ؟سياساط التعيين بالجهة مدى مناسبة -14

      ل  اقتصادياط الشركة؟ مستوياط األجور أثار  -15

     ؟أذكر التعاقداط الناابيةأثر  -16

     ؟نظت المعاش و م ايا ما بعد التاا د أثر -17

     اة؟لبت الحواف  المنظ أثار -18

     ؟ألبحاث والتلويرأنشلة ا فعالية -19

     ؟تكلفة أنشلة األبحاث والتلوير درجة مناسبة -21
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 تحليل المخاطر المتأصلة  

 .. السنة المالية :        /   ........الجهة الخاضعة للرقابة : ................

 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 ............................ التاريخ      :     /    /روجعت بواسطة        : 

                 .تسويقية الظروفالعنصر: 
 .......%15الوزن النسبى للعنصر :.......

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

     ؟وأثر ا سمعة منتجاط الجهةما     -1

 واسةةةتراتيجيةالتسةةةوياية  االتجا ةةةاط مبيعةةةةمةةةا  ةةة   -2

 ؟وآثار ا  دات التسويقوأ

    

     ؟وقوا تأثير ا نصي  الجهة من السوقما  و  -1

     وأثر ا  ل  الجهة؟ المنافسين مبيعة الع قة مع -2

 جةةت  درجةةة تةةوافر أسةةواق خارجيةةة للمنتجةةاط فةة  و -3

 منها؟  الصادراط

    

مةةةا  ةةة  درجةةةة اسةةةتارار الللةةة  النةةةارج   لةةة    -4

 المنتجاط؟

    

 لةةة   مليةةةاط التشةةة يل سياسةةةاط التسةةةعير   أثةةةرمةةةا  -5

 ؟والمنافسة

    

     ؟ ل تستند  الشركة التجارا اإللكترونية -6

     ل؟االنترن ل  مبيعاط واستارار النوم ت درجة   -7

أنشةةلة التسةةويق مةةن خةة ل  األثةةار المترتبةةة  لةة – 8

 ؟ التجارا اإللكترونية

    

      ؟الج راف االنتشار ف  درجة نجاح الشركة  -9

 لة   مواقع مصانع اإلنتاى والمنازن والمكات  أثر -11

 الادراط التسوياية؟
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 تحليل المخاطر المتأصلة 
 

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :       /   

 :    /    /     أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ   

 :     /    /    روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ    

                 تثمارية وتمويلية.اسالظروف العنصر: 
 ........%20الوزن النسبى للعنصر :......

 

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

وأثر ةا  لة  نشةام  االستحواذأنشلة   ل يوجد للجهة -1

 واقتصادياتها؟

    

وأثر ةةا   انةةدماىأنشةةلة ب للايةةا   ط ةةل يوجةةد اتجا ةةا -2

 ؟واقتصادياتها ل  نشام الشركة 

    

     ؟األنشلة الت  تنلصل الشركة منها أثر -3

وتوقعةةاط بأثار ةةا  م االسةةت ماراطنةةوت مةةا  ةة  درجةةة -4

 ؟ ل  النشام واقتصادياط الجهة 

    

     ؟األوراق المالية المتوقعةالتصرفاط  ما  و أثار  -5

الم مةع الايةا  بهةا  أنشلة االست مار الرأسةمال  أثرما  -6

 ؟ودراساط الجدوى لها

    

 مليةة اسةت ماراط فةي منشةالط ال تةدخل فة    ل يوجد -7

 ؟وأسباه ذل  وأثرهالتجميع, 

    

     ؟الديون  يكلأثر  -8

 والايةود بالةديون المرتبلةة االتفاقيةاط  ةدد ل يوجةد  -9

والترتيبةةاط التمويليةةة لهةةا  الضةةماناط و ةةدد  ليهةةا

 وأثر ا  ل  الجهة الناصة بها

    

       ا وأثر ذل ؟المستأجر  ااراط  ل يوجد -11

     واالثار المتوقعة؟  المستأجرا مصانع  ل توجد -11

     ؟النشام في وتستند  المستأجرا المعداط  ل توجد -12

     وجنسياتهت وأثر ذل ؟    يكل الملكية -13

 ةةذه ة ومبيعةةة الع قةة ذوي أمةةرات  ةةل يوجةةد -14

 الع قاط وأثر ا؟
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 تحليل المخاطر المتأصلة
 

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :       /   

 :    /    /     أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ   

 :     /    /    روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ    

                 القوائم المالية.إطار و ،اإلدارة تقييمالعنصر: 
 .....%20الوزن النسبى للعنصر :...

 

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

     تايت لكفاءا إدارا الجهة ون ا تها؟ -1

     ؟المالية الاوائت إل داد المستند  اإلمار مدى مناسبة -2

     الملباة؟ باإليراد اال ترات أسم مدى مناسبة -3

 بالايمةة المحاسةبة فيهةا تةتت الت  بنودلل الوزن النسب   -4

 ؟العادلة

    

     ومعدالط دورانه؟ المن ونفي  مدى مناسبة التنوم  -5

     وظروت التن ين بها؟ ةالجه منازن مواقع مناسبة -6

 والمعةام ط وااللت امةاط المةديونياط مةا     جةت -7

 ؟وأثر ا المتوقع  ل  نتائج األ مال األجنبية بالعملة

    

 فةةي المحةةددا الهامةةة لعناصةةرمةةا تاييمةة  لكفايةةة ل -8

الاةةةروض :  )الم ةةةال سةةةبيل  لةةة (  الصةةةنا ة

العمةةةةة ء واالسةةةةةت ماراط فةةةةة  البنةةةةةو , و سةةةةةاباط 

والمنةةةة ون فةةةة  الشةةةةركاط الصةةةةنا ية, واألبحةةةةاث 

 ؟األدوية والتلوير ف  شركاط صنا ة

    

ة  ةةةن المعةةةام ط  يةةةر يالمحاسةةةب كفايةةةة المعالجةةةاط -9

فةةي ذلةة  تلةة  المعةةام ط فةةي  المعاةةدا بمةةا العاديةةة أو

 الحدي ة. المجاالط المتعارعة أو

    

 الاةةوائتتأكةةد مةةن أنةةه يةةتت العةةرض واالفصةةاح فةةي  -11

 مار المحاسب  الملبق.المالية مبق ل 

    

األ ميةةةة النسةةةبية لارصةةةدا المعرعةةةة ل خةةةت    -11

 و دوث ال ش؟

    

     األ مية النسبية للبنود الت  تعتمد  ل  التادير؟ -12

منةامر المشةك ط التة  أوعةحتها  مليةاط التةةدقيق  -13

 الساباة؟
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 المخاطر المتأصلةتفهم الجهة وبيئتها و قياس 

 /       /السنة المالية :     .......................... الجهة الخاضعة للرقابة :

 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

 ر الرقابة الداخليةعناص
الوزن 

 النسبى

 تقييم العنصر
 التقييم النهائى

04%  04% 04% 

     %11 الصناعة ظروف

     %11 العامة تشريعيةالقتصادية واال الظروف

     %11 طبيعة المنشأة

     %15 تشغيليةال الظروف

     %15 التسويق  الوضع

     %21 التمويلى و االستثمارى الوضع 

     %21 القوائم الماليةوإطار اعداد  إدارة و

  المتأصلةوالنسبة المكملة هى قيمة مخاطر تقييم قوة بيئة الشركة وطبيعتها 

 

ستوى كل يتم هذا التقييم على مستوى المنشأة ككل الستخدامه ف  تحديد حجم العينة وعلى م

قوائم المالية.على البنود المختلفة للبند الستخدامه ف  تحديد األهمية النسبية وتوزيع العينة   

 يجب أن يكون مجموع المخاطر للبنود هو ذاته إجمالى المخاطر على مستوى المنشأة.

  



 

 

 

دليل الرقابة المالية الحكومى العربى

32 

 قياس مخاطر الرقابة: ثانيا:

 مفهوم الرقابة الداخلية:

تفهااام المنشاااأة وبيئتهاااا وتقيااايم مخااااطر   1315رقااام  عااار  معياااار اإلنتوسااااى

التحرياا  الهااام الرقابااة الداخليااة بأنهااا " العمليااة المصااممة والتااى يااتم تنفيااذ ا بواسااطة 
المسئولين عن الحوكمة واإلدارة واألفراد وذلك إلعطاء درجة تأكد معقولة عان تحقياق 

العمليااااتو التقاااارير المالياااة ووفعالياااة وكفااااءة  ةأ ااادا  المنشاااأة فيماااا يخاااص مصاااداقي
وااللتزام بالقوانين والنظم المطبقةو ويستتبع ذلك أن نظام الرقاباة الداخلياة ياتم تصاميمم 

 وتنفيذه لمواجهة مخاطر النشاط المحددة التى تهدد تحقق أى من  ذه األ دا ".

 أهداف نظام الرقابة الداخلية:
ل ضابط [ تحقيق تأكاد معقاول مان تحقياق مصاداقية التقاارير المالياة مان خاال1]

البيانات المالياة واختباار دقتهاا وزياادة مصاداقيتها بحياث يمكان لمساتخدميها 
 االعتماد عليها.

 [ تحقيق تأكد معقول من فعالية وكفاءة األنشطة التى تقوم بها المنشأة.2]

 [ تحقيق تأكد معقول من االلتزام بالقوانين.3]

وضااوعة بواسااطة [ تحقيااق تأكااد معقااول ماان االلتاازام بااالنظم السياسااات الم4]

ل بدقاة وتحقياق الرقاباة ة العليا حتى يمكن الساير فاى العماالمستويات اإلداري
 المنشودة.

 [ حماية أصول المشروع وحقوقم لدى الغير.5]

 [ تحديد األخطار وتقييمها وتحديد سبل مواجهتها.6]

 

 أنواع الرقابة الداخلية:
 تقسم الرقابة الداخلية يلى ثالثة أنواع:

 ة:رقابة مانع
و اااى الرقاباااة التاااى تمناااع حااادوث الخطااار و فعلاااى سااابيل المثاااال فاااإن رقاباااة 
التفاويض واالعتماااد والرقاباة الماليااة التااى تتضامن الفصاال باين االختصاصااات تمنااع 
حدوث الغش والمعامالت الخاطئةو لذلك يجب تدريب األفاراد المناسابين والتأكاد مان 

 حصولهم على ثقافة رقابية مناسبة.

 الكاشفة:الرقابة 
و ااى الرقابااة التااى تكتشاا  األخطاااء عنااد حاادوثهاو و ااى مصااممة اللتقاااط 
األخطاء التى لم يتم منعهاو وقد يكون  ذا النوع استثنائى من األخطاء التى تظهار أن 

 الرقابة المانعة لم تنجح فى القيام بدور ا.

 الرقابة التصحيحية:
تحديااد المشاااكل تقاام  ااذه و ااى الرقابااة التااى تحاادد مشاااكل قااد حاادثت فااإذا تاام 

 الرقابة بالتأكد من انم قد تم تصحيحها .
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 عناصر الرقابة الداخلية:

تتكااون الرقابااة الداخليااة ماان عاادد العناصاار لتحقيااق كاال ماان األنااواع السااابقة 
 و ى:

 [ بيئة الرقابة.1]

 [ عملية تقييم المخاطر.2]

تعلقااة بأعمااال يعااداد [ نظااام المعلومااات ويشاامل عمليااات النشاااط المرتبطااة باام والم3]

 التقارير المالية ونشر ا.

 [ أنشطة الرقابة.4]

 [ متابعة أنظمة الرقابة.5]

 ويوضح الشكل التالى مكونات الرقابة الداخلية وعناصره بشل من التفصيل.
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 نظام الرقابة الداخلية                         

 

                  [ متابعة عناصر5[ أنشطة        ]4]  [ نظام     3[ عملية تقييم الخطر      ]2]   [ بيئة 1]

 الرقابة    الرقابة             الرقابة          فى المنشأة                 المعلومات

 أوال: بيئة الرقابة                                          
 

 [1[                ]2[            ]3 ]         [4[         ]5[         ]6   ]          [7] 
 سياسات    سفة        الهيكل   تفويض   االلتزام      المسئولين      فلاالتصال والقيم    

 البشرية  وارددارة      التنظيمى   السلطة  المبالكفاءة    عن الحوكمة     اإل  األخالقية       

 المنشأة ثانيا: تقييم الخطر فى
 [ المخاطر المتعلقة بإعداد القوائم المالية مثل:2[ مخاطر النشاط                            ]1]

 # تحديد المخاطر                                    # تغيرات بيئة التشغيل
 # كيفية التعامل معها                               # العاملين الجدد

 المترتبة عليها                           # النمو السريع# النتائج 
 الجديدة ا# التكنولوجي                                                       

 # النماذج أو المنتجات أو األنشطة الجديدة                                                       
 # إعادة هيكلة الشركة.                                                       
 # التوسع فى العمليات الخارجية.                                                       
 # اإلصدارات المحاسبية الجديدة.                                                       

 

 ثالثا: نظام المعلومات                                            
 [ نظام إعداد التقارير2]                                     [ البنية األساسية     1]

 اإلجراءات والسجالت التى تهدف إلى                    المكونات المادية         
 حيحة] أ [ تحديد وتسجيل كل المعامالت الصومكونات األجهزة          

 [ قياس قيم المعامالت بطريقة تسمح بتسجيلها بقيمتها السليمة]ب                               
 ]ج [ تصنيف المعامالت بانتظام بتفاصيل وتصنيف مناسب.                               

 والفترة التى تخصها.[ تحديد الفترة التى تحدث فيها المعامالت ] د                               
 .ض المعامالت واإلفصاح عنها فى القوائم المالية بشكل مناسب]هـ[ عر                         

 # مدخالت                   # تشغيل                    # مخرجات                                
 رابعاً: أنشطة رقابية

 وظيفى / تنظيمى [] ]المخاطر، النظم[ عد على التأكد على تنفيذ توجيهات اإلدارة ى السياسات واإلجراءات التى تسا

 [ توزيع االختصاصات4] [ رقابة مادية      3]  [ معالج معلومات     2[ تقويم أداء      ]1]

 فصل بين الوظائف المتعارضة على األصول                    " ضبط داخلى"                    
 خامساً: متابعة عناصر النشاط

 تقييم عناصر الرقابة واتخاذ يجراءات تصحيحم فى وقت مناسب
 [ من أطراف داخلية :                                                1]

 القانونية.  .      )د( رأى اإلدارة)ج( نظم الجودة المستويات اإلدارية.     )ب( المراجعة الداخلية.     )أ(
 [ من أطراف خارجية:      2]

 )أ( شكاوى العمالء.                          )ب( الجهات الرقابية .                              
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 وفيما يلى سيتم التعر  على كل منها بشل من اإليجاز.
 :   بيئة الرقابة

 تنقسم بيئة الرقابة يلى عنصرين و ما:

بيئة الرقاباة أسسات بحياث يقاوم األفاراد بمراعااة عناصار  وتعنى أن الوعى الرقابى:

 -وتتكون من: لتى يتم تحديد ا بدال من تجا لهاالرقابة ا

 .غرس وتطبيق النزا ة والقيم األخالقية 
 . االلتزام بالكفاءة ومراعاة توافر المهارات والمعار  الضرورية للوظائ 
 .سياسات وممارسات يدارة الموارد البشرية 

 آليااات جياادة لتحقيااق الرقابااةو و اال يااتم تنفيااذ ا كمااا يجااب  ااى رقابااة العامااة:آليااات ال
 -وتتكون من:

  الهيكل التنظيمى: يطار العمل الذى من خاللم تخطيط و تنفيذ و مراقبة وفحص
 األنشطة لتحقيق األ دا .

  توزيع السلطات والمسئولية وكيفية ينشاء عالقات بين يصدار التقارير و يكل
 االعتمادات.

  فلسفة اإلدارة فى كيفية يدارة مخاطر النشااطو ورد فعلهاا تجااه التقاارير المالياةو
 ومعالجة المعلومات والمهام المحاسبية.

 .خبرة ومكانة ومشاركة أعضاء لجنة الحوكمة وتفحصهم لألنشطة 
 عملية تقييم المخاطر:

 ي عملية تتم من جاناب مجلاس يدارة الجهاة و واإلدارة وغيار م " يدارة مخاطر 
داخاال الجهااة و بهااد  تحديااد األحااداث  اسااتراتيجيةماان المااوظفين و وتطبااق فااي بيئااة 
ويدارة المخااطر تكاون فاي يطاار مقادار المخااطر  والمحتملة التاي قاد تاؤثر علاى الجهاة

 .ها"ما يتعلق بتحقيق أ دافالتي يمكن أن تقبل الجهة تحملها لتقديم ضمانات معقولة في
 وتمر عملية يدارة وتقييم المخاطر بالمراحل التالية:

]أ[ تحديد المخاطر : وتتم من خالل التعر  على المخاطر التى قد تتعرض لها المنشاأة 
 ومحاولة قياسها واحتماالت حدوثها واآلثار المتوقعة عليها فى حالة وجوده.

خااالل تحديااد عمااا يذا كاناات ساايتم قبااول تحماال ]ب[ التعاماال مااع المخاااطر: وذلااك ماان 
 المخاطر أم سيتخذ يجراءات لمجابهتها.

 ]ج [ تقييم النتائج المترتبة على المخاطر وقياسها.
وتتمثل المخاطر فاي النظاام المحاسابى فاي درجاة تعارض العناصار التاى تشاملها 

ييم درجاة تعارض القوائم المالية للتحري  ويتم عملية يدارة المخاطر من خالل عملية تق

العنصر للتحري  وفقا أل ميتم النسابية وطبيعاة العنصار وتكاون مجابهاة تلاك المخااطر 

 بتصميم آليات الرقابة التى تمنع أو تحد بقدر كبير من  ذا الخطر.

 :  نظام المعلومات
نظم المعلومات في المنشأة أحد األدوات الرقابة الداخلية التى توفر درجة معقولة من 

منشااأة أل اادافها وتجاباام محاااوالت الخااروج علااى تلااك األ اادا  وفااى ذات تحقيااق ال
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الوقاات تحتاااج نظاام المعلومااات إلجااراءات رقابااة داخليااة بهااا للتأكااد ماان سااير ا وفقااا 
أل اادا  المنشااأة منهااا وتااتلخص المقومااات األساسااية للرقابااة الداخليااة فااي النظااام 

 المحاسبى اليدوى على ستة مقومات:

 المسئوليات.[ فصل واضح بين 1]

 [ يجراءات دقيقة وواضحة لمعالجة عمليات المنشأة.2]

 [ مجموعة مالئمة من المستندات والسجالت المحاسبية.3]

 [ رقابة مادية على األصول والسجالت.4]

ا.5]  [ مجموعة من األفراد مؤ لين تأ يالا كافيا

 [ مراجعة داخلية مستقلة على األداء.6]

   األنشطة الرقابية:
علااى مجموعااة أ اادا  مختلفااة ويااتم تطبيقهااا علااى مسااتويات تحتااوى 

إلجاراءات التاى وظيفية وتنظيمية مختلفة ويمكان تعريفهاا بأنهاا تلاك السياساات وا
اتخاذ اإلجاراءات من خالل  توجيهات اإلدارة قد تم تنفيذ اأن تساعد على ضمان 

األنشاطة تارتبط و ور التى تهدد تحقيق أ دا  المنشاأةالضرورية لمواجهة المخاط
 الرقابية بتحديد مايلى:

 .سلطة االعتماد 

 .فحص األداء 
 .تشغيل المعلومات 
 .عناصر الرقابة المادية 
 .فصل االختصاصات 

ويجااب عنااد تصااميم األنشااطة الرقابيااة التعاار  علااى كيفيااة تمكاان نشاااط 

رقااابى سااواء منفاارد أو مااع نشاااط آخاار ماان اكتشااا  وتصااحيح التحرياا  الهااام 

 امالتو أرصدة الحساباتو واإلفصاحات.والمؤثر فى فئات المع

 عناصر الرقابة: متابعة
عمليااة متابعااة عناصاار الرقابااة عبااارة عاان عمليااة تقياايم لتصااميم و وتشااغيل 

ا واتخاااذ اإلجااراءات التصااحيحية الضاارورية المعدلااة بساابب  عناصاار الرقابااة دوريااا

 التغير فى الظرو .

 صور متابعة عناصر الرقابة:
.            & أعمااال متابعااة منفصاالة.                   & & أنشااطة متابعااة مسااتمرة

 مزيج منهما.
 فى العديد من المنشآت يقوم بمتابعة عناصر الرقابة المراجعين الداخليين.
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 وتقسم عناصر متابع النشاط من حيث مصدر ا يلى:
 
 

 عناصر رقابة من داخل المنشأة:
 المستويات األقل منها.]أ[ رقابة المستويات اإلدارية المختلفة على 

]ب[ نظااام المراجعااة الداخليااة: والتااى تقااوم علااى وجااود نشاااط محايااد مسااتقل داخاال 
ا لماا  او مخطاط  المنشأة للمراجعة والتأكد من حسن سير العمليات داخل المنشاأة وفقاا

 حلولها ومتابعة حلها.ات واكتشا  المشاكل ووضع قييم كفاءة العمليتلها و
علااى الجااودة: سااواء للمنتجااات أو العمااال ماان خااالل وضااع  ]ج[ وجااود نظاام للرقابااة

 مقاييس ومواصفات مطلوبة لتحقيق الجودة وتحديد أوجم القصور وطرق عالجها.
 انين مااان خاااالل اإلدارة القانونياااة.]ج [ الرقاباااة القانونياااة للتأكاااد مااان االلتااازام باااالقو
 عناصر رقابة من خارج المنشأة: والتى تنقسم يلى:

مااالء: حيااث يااتم وضااع نظاام لتلقااى الشااكاوى ماان العمااالء وفحصااها [ شااكاوى الع1]

 والوقو  على أسباب تلك الشكاوى وسبل معالجتها.

[ الجهات الرقابية: تصدر الجهات الرقابية تقارير قد تتضمن بعض أوجم القصور 2]

التى لم تستطع الرقابة الداخلية من داخل المنشأة اكتشافها حياث ياتم دراساتها وتحدياد 
 ة التعامل معها.طريق

 تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 مااادققين عملياااة تقيااايم نظاااام الرقاباااة الداخلياااة عملياااة تبااادأ ماااع بداياااة عمااال 

الحسااابات وتمااد أثناااء التخطاايط للمراجعااة ويااتم اسااتخدامها أيضااا أثناااء يجااراءات 

الفحص التفصيلى للعمليات ولكن تختل  طبيعة فحص نظام الرقابة الداخلياة فاى كال 

مرحلة من تلك المراحل ففى المرحلة األولى من تفهم طبيعة المنشأة وتقييم المخااطر 

م التعاار  ماان خااالل فحااص نظااام الرقابااة ياات 1315الهامااة وفقااا لمتطلبااات معيااار 

الداخلية على توجهات اإلدارة والنواحى التى تعتبار ذات األ مياة الكبارى مان وجهاة 

نظر او أما فى مرحلة التخطيط لعملية المراجعة فااألمر يتطلاب تحدياد قيماة مخااطر 

التحري  الهاام الناتجاة عان مخااطر ضاع  نظاام الرقاباة الداخلياة وذلاك كجازء مان 

يد مخاطر االكتشا  التى يبنى عليها مراقب الحسابات حجام العيناة التاى سايعتمد تحد

عليهااا فااى اتخاااذ رأياام كمااا يسااتخدم نتااائج فحااص نظااام الرقابااة الداخليااة بشااكل أكثاار 

تفصااايال مااان المرحلاااة الساااابقة فاااى وضاااع برناااامج المراجعاااة ) الخطاااة التفصااايلية 

بأعمال المراجعاة وكاذا القاائم بتنفياذ  للمراجعة ( الذى يحدد يجراءات وتوقيتات القيام

تلااك األعمااالو أمااا أثناااء القيااام بااإجراءات المراجعااة التفصاايلية فيقااوم عضااو فريااق 

المراجعة بمراجعة يجراءات الرقابة الداخلياة علاى البناد الاذى يقاوم بمراجعتام بشاكل 

أكثاار تفصاايال ودقااة كاادليل يسااتخدمم لمااا يصاال لاام ماان رأى بجانااب أدلااة المراجعااة 
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خرى التى يجمعها وستعرض فيما يلى عن اآللية التى يتم تحديد بهاا قيماة مخااطر األ

 . الرقابة

 تقييم مخاطر الرقابة:

أن عمليااة تقياايم مخاااطر الرقابااة تواجههااا صااعوبة تحوياال عمليااة تقياايم نظااام 

الرقابة من شكل وصفى لشكل كماى ولاذلك ياتم اساتخدام قاوائم االستقصااء حياث ياتم 

من العناصر التاى يتكاون منهاا نظاام الرقاباة الداخلياة وتحدياد وزن تصميم قوائم تتض

نسبى لكل عنصر من تلك العناصر ويتم تحدياد اإلجاباات المتوقعاة علاى كال عنصار 

ويعطاااء قيمااة لكاال يجابااة ماان اإلجابااات ويكااون حاصاال ضاارب الااوزن النساابى لكاال 

ياتم تجميعهاا عنصر فى قيمة اإلجابة على ذات العنصر  ى قيماة  اذا العنصار التاى 

تقييم لقوة نظاام الرقاباة الداخلياة كنسابة مئوياةو وتكاون مخااطر للوصول يلى يجمالى 

الرقابة  ى النسبة المكملة لام وفيماا يلاى نماوذج لتقيايم نظاام الرقاباة الداخلياة ويمكان 

 .لمدقق الحسابات يدخال بعض العناصر عليم وفقا لتفهمم للجهة الخاضعة للرقابة
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 الرقابة الداخليةتحليل مخاطر 

 /       السنة المالية :     ....الجهة الخاضعة للرقابة : ......................

 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

................. العنصر: بيئة الرقابة                  اإلدارة/ القسم / النشاط محل المراجعة:  

.......%10الوزن النسبى للعنصر :........  

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

 تطبيق النزاهة والقيم االخالقية :

  ل اإلدارا تعمل  ل   ةر  وتلبيةق الن ا ةة والاةيت -1

 األخ قية من خ ل التصرفاط واألقوال؟

  ل  نا  قوا د للسلو  االخ ق  بالجهة ؟ -2

 واإل راءاط بشان التصرت  ير  ل الحواف  -3

 االخ ق  يتت العمل  ل  ت فيها ؟

    

 االلتزام بالكفاء :

  ل ترا   اإلدارا مستوياط الكفاءا بالنسبة ال  -1

 الوظائف الت  تتلل  مستوياط معينة ؟

    

 مساهمة المسئولين عن الحوكمة:

 ؟للجان الحوكمةدورية  اجتما اط ل  نا   -1

 ؟لجان الحوكمةافر النبرا والتأ يل أل ضاء  ل تتو -2

 ؟االستا لية ل تشكيل لجنة المراجعة يتوافر له  -3

 كفاية مشاركة لجنة الحوكمة وتفحصهت لانشلة؟ -4

    

 واسلوب التشغيل: ةفلسفة اإلدار

 ال اإلدار ل يتت التعرت  ل  منامر النشام من قب -1

 وإدارته بشكل مناس  ؟

 بية والتاديراطسللسياساط المحا ااإلدار اراختي ل  -2

 المحاسبية يتفق والعرض السليت للاوائت المالية ؟

  نية إلجراء تعدي ط جو رية  ل ادى اإلدار ل ل -3

 الاوائت المالية وبما ال يتفق   العرض السليت؟

 استجابة  ورد فعل اإلدارا تجاه التاارير المالية؟ -4
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 تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

 /      السنة المالية :     ة : ..........................الجهة الخاضعة للرقاب
 بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /أعدت 

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

................. اإلدارة/ القسم / النشاط محل المراجعة:         بيئة الرقابة   تابع العنصر:   

 العنصر
 العنصرتقييم 

 مالحظات
04%  04% 04% 

 الهيكل التنظيمى:

 ةةل إمةةار العمةةل يةةتت مةةن خةة ل مرا ةةل التنلةةيط ،  -1

 التنفيذ، والمراقبة وربلها باأل دات؟

 ع ةةةل الهيكةةةل التنظيمةةة  للشةةةركة يبةةةين كيفيةةةة توزيةةة  -2

 والمسئولية والع قاط بين اإلداراط ؟ السللة

    

 : سياسات وممارسات الموارد البشرية

 ل يوجد توصيف للوظائف بالجهة ودراساط وقل  -1

 و ركة لتل  الوظائف؟

 مدى كفاية آلية تحديد الكفاءاط لكل وظيفة؟ -2

 ل سياساط وإجراءاط التعيين تعمل  ل  تعيين  -3

 للوظائف الت  تحتاجها الشركة ؟ الكفاءاط

كفاية إجراءاط تعريف الموظفين الجدد بالمها   -4

 ؟ المللوبة منهت

 ل تعتمد الشركة  ل  التنصص أ  التدوير ف   -5

 ؟ الوظائف ومدى نجاح تل  السياسة

 ؟وتنمية المهاراطسياساط للتدري   مدى كفاية -6

 ؟ ال واه والعااه ف  الجهةسياساط مدى كفاءا  -7

 مدى مناسبة سياسة الترق  الوظيف  المتبعة بالشركة؟ -8

 لر اية اللبية و امدى كفاية نظت الندماط االجتما ية  -9

 ؟للعاملين 

    

  ------------------------------المخاطر المتصلة ببيئة الرقابة وفقا لتقييمك : 

 (عالى / متوسط / منخفض)                                                   

علااى مسااتوى بشااكل عااام وتجميعهااا أو قساام أو نشاااط  *يقااوم المراجااع بإعااداد نمااوذج لكاال يدارة
المؤسسة ككل لحسابها على مستوى المؤسسةو ويكرر ذلك مع ربطها بكال بناد مان بناود القاوائم 

 .المالية لحسابها على مستوى البند
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 تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :        /   
 : ............................ التاريخ      :    /    /  أعدت بواسطة         

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

................. اإلدارة/ القسم / النشاط محل المراجعة:       إجراءات تقييم الخطرالعنصر:   

........%10الوزن النسبى للعنصر :........  

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

 إدارة المخاطر:ألية 

 ل يوجد لدى الملسسةة إدارا منتصةة بتحديةد وتايةيت  -1

 ؟ودرجة كفاءتها ومجابهة المنامر

فةة   الةةة اإلجابةةة بةة   ةةل تاةةو  كةةل إدارا وقسةةت مةةن  -2

 إداراط وأقسا  الشركة بمجابهة منامر ا بشكل مستال؟

    

 تقييم المخاطر:

الشةةركة ككةةل   ةةل تةةت تحديةةد األ ةةدات  لةة  مسةةتوى -1

 وقست ونشام فيما يتصل بعملية و ل  مستوى كل إدارا

 إ داد التاارير المالية ؟

تلثر  ل  األنشلة   ل تت التعرت  ل  األ داث الت  -2

 إ داد التاارير المالية ؟ المرتبلة بعملية

    

 تقدير المخاطر :

 المنامر؟  دوث ا تمالية  تاييت ل تت  -1

  ل تت تحديد األثر لكل ا تمال ؟ -2

    

 المخاطر : مجابهةإجراءات 

يةةتت تحديةةد إجةةراءاط مجابهةةة مةةن خةة ل تحليةةل  ةةل  -1

وتحديةةد نةةوم السياسةةة الموقةةف التنافسةة  وبيئةةة الملسسةةة 

    جومية (؟ –متوازنة  -المتبعة ف  مجابهتها ) دفا ية

 ملية إدارا المنامر الت  واجهتها ف  دى كفاءا  م -1

الماع  ومدى تلاباها مع الدراساط الت  أ دتها إدارا 

 ؟مجابهة المنامر

    

 (عالى / متوسط / منخفض)  ----------وفقا لتقييمك :  يجراءات تقييم الخطرالمخاطر المتصلة 

وتجميعهااا علااى مسااتوى بشااكل عااام أو قساام أو نشاااط  *يقااوم المراجااع بإعااداد نمااوذج لكاال يدارة
المؤسسة ككل لحسابها على مستوى المؤسسةو ويكرر ذلك مع ربطها بكال بناد مان بناود القاوائم 

 .المالية لحسابها على مستوى البند
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 تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :        /   

 : ............................ التاريخ      :    /    /          أعدت بواسطة 

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

... ... اإلدارة/ القسم / النشاط محل المراجعة:    تفهم نظم المعلومات وعملية االتصال العنصر:  

  ......%40:.......الوزن النسبى للعنصر 

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

مدى كفاية نظت المعلوماط وا داد التاةارير الموجةودا  -1

 ف  الملسسة ومدى فعاليتها؟

المنشاا ذاط  اطفئاط المعام ط ف   ملي ديد ل تت تح -2

 األ مية للاوائت المالية ؟

نظةت  ل مةنداخةل كة ل تت تحديد اإلجراءاط التة  تةتت  -3

 تكنولوجيا المعلوماط والنظت اليدوية ؟

إلكترونيةةة أو  واءلسةةج ط المحاسةةبية سةةا مةةدى كفايةةة -4

والحسةةةاباط المحةةةددا فةةة   دايدويةةةة والمعلومةةةاط المسةةةان

 الاوائت المالية ؟

 اط ةةةةل  نةةةةا  تحديةةةةد للرياةةةةة جمةةةةع نظةةةةت المعلومةةةة -5

للاةةةةوائت  ةلا ةةةداث والحةةةةاالط والتةةةة  تكةةةةون ذاط أ ميةةةة

 ؟المالية

 ؟لحساباطادليل  مدى توافر ومناسبة -6

 ؟ الدوراط المستندية وإجراءاط الرقابة بها كفايةمدى  -7

مةةةةةدى تةةةةةوافر وكفايةةةةةة نظةةةةةت التكةةةةةاليف وتاارير ةةةةةا  -8

 ومسا متها ف  اتناذ الاراراط؟

والبياناط  اليفاباة بين بياناط التكل ل  نا  نظا  للم -9

 المالية .

    

 (عالى / متوسط / منخفض)  ------------------ ببيئة الرقابة وفقا لتقييمك : المخاطر المتصلة

بشااكل عااام وتجميعهااا علااى مسااتوى أو قساام أو نشاااط  *يقااوم المراجااع بإعااداد نمااوذج لكاال يدارة
المؤسسة ككل لحسابها على مستوى المؤسسةو ويكرر ذلك مع ربطها بكال بناد مان بناود القاوائم 

 .ستوى البندالمالية لحسابها على م

مان تقيايم نظاام الرقاباة الداخلياة الرتباطام المباشار  %42 سبى لهذا البند يمثل* يكون الوزن الن
 بالقوائم المالية التى تهد  عملية التدقيق لتقييمها.
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 تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :        /   

 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

نشطة الرقابية اال إجراءات تفهم العنصر:  
....... %20الوزن النسبى للعنصر :.........  

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

 فصل االختصاصاط:

 ؟  ل  نا  تحديد واعا للمها  واالختصاصاط - 1

بةةةين الوظةةةائف  اط نةةةا  فصةةةل بةةين االختصاصةةة  ةةل-2

الللةة  ال اإلدارا واال تمةةاد  والموافاةةة ) المتعارعةةة 

التنفيذ ال اال تفاظ بالعهد واألصةولال  واتناذ الاراراطال

 ؟( التوثيق و فظ المستنداط والايد ف  الدفاترال الرقابة
 

    

 سللة اال تماد:

ام والتحويةةةةل  ةةةةل توجةةةةد صةةةة  ياط الزمةةةةة ل يةةةةد -1

دى البنةو  وفاةا لمةا ا تمدتةه والسح  مةن األرصةدا لة

 اإلدارا؟

      الرأسةةةمالية  اطلجميةةةع المصةةةروف ا تمةةةاد ةةةل  نةةةا   -2

 ؟(شراء األصول  ير المتداولة) 

المتداولةة  ول  يةرملبةاط شةراء األصة ا تمةاد ل يتت  -3

 من مستوى إدارى مناس ؟

 ،اطاةةةةةراراط بشةةةةةان التعيينةةةةةلل  ةةةةةل  نةةةةةا  ا تمةةةةةاد -4

 ؟والع واط والحواف ، والترقياط

البيةع ايجةل  اط معتمةدا تةنظت  مليةاط ل  نا  سياس -5

 نصوماط؟وسياساط منا ال

ملباط الشراء ونظا    تماد ل  نا  تحديد واعا ال -6

 إصدار أوامر التوريد ؟

    

 

 



 

 

 

دليل الرقابة المالية الحكومى العربى

44 

 تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

نشطة الرقابية إجراءات تفهم االتابع  العنصر:  

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

 نظت و ملياط التش يل:

المتحصةةة ط الناديةةةة  ةةةل  نةةةا  نظةةةا  م ئةةةت إليةةةدام  -1

 بحساه البن  أوال بأول ؟

  ل  نا  نظا  دقيق وكات للتعامل بالشيكاط؟ -2

  ل  نا  اجراءاط أمن كفيلة بحفظ النادية ؟ -3

 ل  نا  نظا  لمتابعة دخول وخروى األصةنات مةن  - 4

  ؟البوابة ونظت االست   وفحص للمشترياط

للعمةةة ء  تسةةليتال ةةل  نةةا  نظةةا  لتحريةةةر الفةةواتير و -5

 ؟للمبيعاط  والشحن

  ل  نا  نظا  للتأمين  ل  الن ن وأصحاه العهد؟ -6

مدى كفاية إجراءاط الضبط الداخل  لمراجعة فواتير  -7

 المشترياط والمبيعاط والتأكد منها لحظة التنفيذ؟

    

 فحص األداء:

 تداول المستنداط لمنع التكرار؟ ل  نا  نظا   -1

لمجمو ةةةة مسةةةتنديه تحكةةةت جميةةةع  ةةةل  نةةةا  تةةةوافر  -2

 العملياط ؟

  ل  نا  إجراءاط دورية للجرد المفاجئ ؟ -3

مايةدا وااليةراداط المادمةة  ل المصروفاط المسةتحاة  -4

 صحيا مباا للفواتير واالتفاقياط والعاود؟ كلبش

كة فة  بالشةر ة ل  نا  دور إلدارا المراجعةة الداخلية -5

  ل  تاارير ا ؟  مواالم إجراء الملابااط والماارناط

به مةرت  إثباط المن ون المحتفظلمراجعة  ل  نا   -6

 بمنازن الجهة ؟ ه لل يرال ير وكذا المحتفظ ب

 ل يوجد نظت لتاييت األداء وتحليل االنحرافاط وتحمل  -7

 المسئولية؟

    

 (متوسط / منخفضعالى / )  ------------------ المخاطر المتصلة ببيئة الرقابة وفقا لتقييمك :

بشااكل عااام وتجميعهااا علااى مسااتوى أو قساام أو نشاااط  *يقااوم المراجااع بإعااداد نمااوذج لكاال يدارة
المؤسسة ككل لحسابها على مستوى المؤسسةو ويكرر ذلك مع ربطها بكال بناد مان بناود القاوائم 

 .المالية لحسابها على مستوى البند

يم نظاام الرقاباة الداخلياة الرتباطام الكبيار مان تقيا %02* يكون الوزن النسابى لهاذا البناد يمثال 
  بالقوائم المالية التى تهد  عملية التدقيق لتقييمها.
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 تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :        /   

 التاريخ      :    /    /أعدت بواسطة           : ............................ 

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

  متابعة عناصر الرقابةإجراءات تفهم  العنصر:
....... %20الوزن النسبى للعنصر :.........  

 العنصر
 تقييم العنصر

 مالحظات
04%  04% 04% 

 المنشأة:عناصر الرقابة من داخل 

مةةا  ةة   ناصةةر نظةةت الرقابةةة مةةن داخةةل المنشةةأا م ةةل  -1

نظةةةا  المراجعةةةة الداخليةةةة، ونظةةةت الرقابةةةة اإلداريةةةة 

 والمتابعة ومدى كفايتها؟

موقةةةع نظةةةا  الرقابةةةة الداخليةةةة فةةة  الهيكةةةل التنظيمةةة   -2

 ودرجة استا ليته؟

مةةةا  ةةة  مبيعةةةة الع قةةةة بةةةين لجةةةان الحوكمةةةة ونظةةةت  -3

 وأثر ذل   ل  استا ليتها؟المراجعة الداخلية 

 ما    كفاءا وخبرا المراجعين الداخليين؟ -4

ما  و تلور منهج المراجعةة الداخليةة فة  أداء  ملهةا  -5

 ومدى استمراريتها ف  الرقابة؟

 درجة االستجابة لتاارير المراجعة الداخلية؟ -6

  ل يوجد نظا  للرقابة  ل  الجودا داخل المنشأا؟ -7

 الرقابة  ل  الجودا ف  الهيكل التنظيم ؟موقع نظا   -8

 خبرا وكفاءا العاملين بنظا  الرقابة  ل  الجودا؟ -9

 المنهج المتبع ف  الرقابة  ل  الجودا ومدى كفايته؟ -11

 االستجابة لتاارير الرقابة  ل  الجودا؟ -11

    

  ناصر الرقابة من خارى المنشأا:

بالرقابةةةة  لةةة  مةةةا  ةةة  الجهةةةاط الرقابيةةةة التةةة  تاةةةو   -1

 المنشأا.

مةةا  ةة  الم  ظةةاط والنتةةائج التةة  تضةةمنتها مكاتبةةاط  -2

 وتاارير الجهاط الرقابية النارجية؟

 مدى استجابة المنشأا لتاارير الجهاط الرقابية. -3

    

 (عالى / متوسط / منخفض)  -------- الرقابة وفقا لتقييمك : متابعة عناصر المخاطر المتصلة 
بشااكل عااام وتجميعهااا علااى مسااتوى أو قساام أو نشاااط  المراجااع بإعااداد نمااوذج لكاال يدارة*يقااوم 

المؤسسة ككل لحسابها على مستوى المؤسسةو ويكرر ذلك مع ربطها بكال بناد مان بناود القاوائم 
 .المالية لحسابها على مستوى البند

العتماااد ماادقق ليااة ماان تقياايم نظااام الرقابااة الداخ %02* يكااون الااوزن النساابى لهااذا البنااد يمثاال 
  .الحسابات علي عملم فى حالة جودتم
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 تقييم نظام الرقابة الداخلية و قياس المخاطر الرقابة

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :        /   

 /   أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    / 

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

 عناصر الرقابة الداخلية
الوزن 

 النسبى

 تقييم العنصر
 التقييم النهائى

04%  04% 04% 

     %11 بيئة الرقابة

     %11 تقييم المخاطر

     %41 نظم المعلومات

     %21 األنشطة الرقابية

     %21 متابعة عناصر الرقابة

  تقييم قوة نظام الرقابة الداخلية والنسبة المكملة هى قيمة مخاطر الرقابة

 

ل الستخدامه ف  تحديد الحد األعلى لألخطاء التى يمكن يتم هذا التقييم على مستوى المنشأة كك

السرتخدامه فر  تحديرد األهميرة النسربية ووعلى مستوى كرل بنرد قبولها على مستوى كل قائمة 

وحسراب حجرم العينرات المطلروب  للخطأ علرى البنرود علرى أساسرها  الحد األعلىوتوزيع للبنود 

 .فحصها

للبنود هو ذاته إجمالى المخاطر على مستوى المنشأة.يجب أن يكون مجموع المخاطر   

حظات ة أخرى ف  ضوء المالقد ينتج عن أعمال التدقيق اكتشاف ضرورة إعادة هذا التقييم مر

.أثناء الفحص تم اكتشافها على نظام الرقابة الداخليةالتى ي  

 

 

 



 

 

 

دليل الرقابة المالية الحكومى العربى

47 

 ى بنود القوائم المالية. ة واستخدمها ف  توزيع العينات  علقياس األهمية النسبي  - د

 :11 ألهمية النسبيةمفهوم ا

 # وفقا للمفهوم الوارد فى معايير المحاسبة:

أ مياة نسابية يذا كاان حاذفها أو تحريفهاا قاد ياؤثر علاى القارارات تعتبر المعلومات ذات 
 قوائم المالية.االقتصادية التي يتخذ ا المستخدمون اعتماداا على القوائم المالية للمنشأة المصدرة لل

 # وفقا للمفهوم الوارد فى معايير التدقيق:

التاي  االقتصااديةارات تعتبر المعلومة  امة يذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على القر
يتخذ ا مستخدمي القوائم المالية اعتمااداا علاى تلاك القاوائم و وتعتماد األ مياة النسابية علاى حجام 

 .ل الظرو  الخاصة بحذفم أو تحريفمالبند أو الخطأ المقدر فى ظ

      يلاى طبيعاة أو حجام البناودو  اساتناداا  لمنشأةلبنود القوائم المالية األ مية النسبية يتم قياس 
 أو كليهماو التي تتعلق بها المعلومات في القوائم المالية للمنشأة.

للعنصارو أماا  قيماةللتعر  على األ مية للبند من ناحية الحجم يمكن تحديد ا فى ضاوء 
ا يتعرض له تحدد فى ضوء درجة الخطر التى التى الثقة بالنسبة لطبيعة العنصر فترتبط بدرجة 

 العنصر.

مستوى القوائم المالية ككال وعلاى مساتوى كال أل مية النسبية على مستوى كال وتقاس ا
 بند من بنود كل قائمة.

 قياس األهمية النسبية:

 أوال: تحديد األهمية النسبية على مستوى القوائم المالية:

حساابها علاى المقبولة على مستوى كل قائمة من القوائم المالياة وياتم  ى حجم األخطاء 
 أساس مبلم محدد لألخطاء المقبولة والتى ال تؤثر على القوائم المالية.

بعد قياس المخاطر المتأصلة ومخااطر الرقاباة علاى مساتوى كال قائماة تحساب مخااطر 
 عدم االكتشا  المطلوبة لتحقيق نسبة المخاطر الكلية:

 المخاطر المقبولة  قائمة المركز المالى= 

 دم االكتشا نسبة مخاطر ع  xالى األصول ضع  يجم          

 المخاطر المقبولة لقائمة الدخل =

  مخاطر عدم االكتشا  نسبة xيجمالى المبيعات        

 :ثانيا: قياس األهمية النسبية على مستوى البنود

يتم تحديد مستوى الثقة فى البند على أساس كال نسبة المخااطر الكلياة المقبولاةو مخااطر 
 والمتخاطر المتأصلة للبند كما يلى:الرقابة 

 المخاطر المتأصلة للبند(( X) مخاطر الرقابة للبند  ÷) نسبة المخاطر الكلية  -1درجة الثقة = 

 معامل الثقة يتم تحديده من الجدول البسوانى المقابل لدرجة الثقة.

                                                           
"  ISA 320" المادية لتخطيط العملية الرقابية وتنفيذ او معيار المراجعة الدولى  ISSIA 1320معيار االنتوساى  11

Materiality  in Planning and Performing an Audit" 
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  : 12التال التوزيع البسوان  أو باستندا  الجدول  الجدول

 

 معامل الثقة الثقة درجة

52% 
2.7 

 

63% 1 

77% 1.5 

68% 0.22 

50% 0.52 

55% 3.22 

 

 معامل الثقة xالقيمة المرجحة بمعامل الثقة = قيمة البند 

 القيمة المرجحة                       xاأل مية النسبية للبند = األ مية النسبية 
 القائمة يجمالى القيم المرجحة بللقائمة                                                    

ماان مرحلاة التخطايط فاى تحدياد األ مياة النساابية  6و 5 ىرقما الجاداول باالمرفقينوياتم اساتخدام 

 لعناصر بنود قائمتى المركز المالى وقائمة الدخل.

 تحديد حجم عينة المراجعة : هـ

 المعاينةة إجةراء فة   ليهةا المتعةارت اإل صةائية األسةالي  أك ةر الناديةة الو دا معاينة منهج يعد

 : يل  فيما خلواتها وتتم ل لارصدا التفصيلية االختباراط تنفيذ خ ل

 . الثقة معامل اختيار 1-
  السابق اإلشارا إليه التوزيع البسوان  الجدول من ال اة معامل اختيار يتت

 : العينة فاصل حساب -0
 : التالية للمعادلة مباا العينة فاصل  ساه يتت

 ال اة معامل ÷  للبند النسبية األ مية  = العينة فاصل

 : العينة حجم اختيار -3
  : التالية للمعادلة مباا العينة  جت  ساه يتت

 العينة فاصل ÷ ا اختبار سيتت الذى المجتمع = العينة  جت

 : العينة اختيار -4
وفاةا ألسةلوه المعاينةة المتناسة  مةع مبيعةة و جةت مجتمةع العينةة سةواء العينةة  العينةة اختيةار يتت

 .العشوائية أوالمنتظمة أو اللباية وأن كانل العينة اللباية تعتبر المناسبة في أ ل  األ يان

 

 

                                                           
12 lGAO/PCIE Financial Audit Manua 482و ص 0228و يوليو. 
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 :وضع خطة مراجعةثانياً:  

العاماة وتشامل طبيعاة وتوقيات  التادقيقأكثر تفصيال من استراتيجية  التدقيقتكون خطة 
المفترض أن يقوم أعضاء فريق العمل بأدائها وذلك للحصول علي أدلاة  التدقيقومدي يجراءات 

لمستوي منخفض مقبول. و يساتعمل أيضاا توثياق  التدقيقمراجعة كافية ومناسبة لتخفيض خطر 
 عتمااداالفحصاها و التاي يمكان  التادقيقكساجل للتخطايط واألداء الجياد إلجاراءات  التدقيقخطة 

 عليها قبل أداء يجراءات مراجعة أخري. 

 ما يلي :  التدقيقتشمل خطة 

* وص  لطبيعة وتوقيت ومدي يجراءات تقييم الخطر التي تم التخطيط لها والتي تكفي لتقييم 
( " تفهم  315رقم )  التدقيقخطر التحري  الهام والمؤثر كما تم تحديده بموجب معيار 

 تها وتقييم مخاطر التحري  الهام " .المنشأة و بيئ

اإلضافية التي تم التخطيط لها علي مستوي  التدقيق* وص  لطبيعة وتوقيت ومدي يجراءات 
التأكيد لكل فئة من فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو االفصاحات الهامة والمؤثرة كما 

لمواجهة المخاطر  دققم( " يجراءات ال1332رقم )  اإلنتوساى و مطلوب بموجب معيار 
المتعلق بما يذا  مدققالتي تم تقييمها " ويعكس التخطيط إلجراءات مراجعة يضافية قرار ال

 .جراءات التحقيق المخطط لها ام الكان يجب اختبار كفاءة تشغيل الضوابط وطبيعة وتوقيت ي

وذلاك لاللتازام  يقالتادقاألخرى اإلضافية مثال تلاك المطلاوب تنفياذ ا لعملياة  التدقيق* يجراءات 
 .تدقيقبمعايير ال

* يجااب أن تتضاامن خطااة التاادقيق مهااام وباارامج اإلشاارا  داخاال المجموعااة و اجتماعااات فاارق 
 العمل المتوقعة واالجتماعات المتوقع عقد ا مع يدارة الشركة والمسئولين عن الحوكمة بها.

ية علاى عملام ويخطار بهاا * يجب أن تعتمد خطة التدقيق من المدقق والجهات اإلدارية واإلشراق
فريااق الرقابااة علااى الجااودة ويساالم لكاال عضااو ماان فريااق التاادقيق بيااان بالمهااام المكلاا  بهااا 
والتعليمات التى يجب أتباعها أثناء قيامم بعملية الفحص وبرامج التنفيذ للبنود التى سيلتزم بها 

 أثناء عملية الفحص. 

 .تنفيذالالمرحلة التالية وهى  بعد االنتهاء من مرحلة التخطيط تبدأ -
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 التحليل األفقى لقائمة المركز المالى

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :        /   

 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

 

 البند

 سنة األساس

2114 
2115 2116 

2117 

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة القيمة

        األصول

        أصول ثابتة

        مشروعات تحت التنفيذ

        أصول غير ملموسة

        استثمارات فى شركات تابعة

        استثمارات مالية متاحة للبيع

        أصول ضريبية مؤجلة

        المخزون

        عمالء وأوراق قبض ومدينون

حسابات مدينة مع الشاركات القابضاة 
 والشقيقة 

       

        دفعات مقدمة

اساتثمارات بالقيماة العادلاة مان خاالل 
 والخسائراألرباح 

       

        نقدية وأرصدة لدى البنوك

        مجموع األصول

 .يتم حساب النسبة بقسم قيمة البند فى السنة يلى قيمتم فى سنة األساس  

 ( مرحلة التخطيط1مرفق )
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 قائمة المركز المالىتابع التحليل األفقى ل

 

 البند

 سنة األساس

2114 
2115 2116 2117 

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة القيمة

        حقوق الملكية

        رأس المال المدفوع

        االحتياطيات

        أرباح وخسائر مرحلة

        أرباح ) أو خسائر( العام قبل التوزيع

        االلتزامات

        سندات

        قروض من البنوك

        قروض من شركات قابضة وشقيقة

        أخرى طويلة األجلالتزامات 

        مخصصات

        بنك سحب على المكشو 

مااااااوردون واوراق دفااااااع ودائنااااااون 
 أخرون

       

حسابات دائنة مان الشاركات القابضاة 
 والشقيقة

       

        التزامات قصيرة األجل أخرى

        يجمالى حقوق الملكية وااللتزامات
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 لقائمة الدخل التحليل األفقى

 الجهة الخاضعة للرقابة : ........................... السنة المالية :   /    /   
 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 :     /    /  روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ    
 

 البند

 سنة األساس

2114 
2115 2116 

2117 

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة القيمة

        المبيعات / اإليرادات

تكلفة المبيعات/ تكلفة الحصول على 
 اإليراد

       

        مصروفات بيع وتوزيع

        مجمل الربح

        الدخل من االستثمار

        مكاسب وخسائر أخرى

        ييرادات أخرى

        مخصصات انتفى الغرض منها

        مصروفات يدارية وعمومية

        مصروفات تمويلية

        مخصصات مكونة

        خسائر االضمحالل

        مصروفات أخرى

        األرباح قبل الضريبة

        مصرو  ضريبة الدخل

        صافى الربح

 

 التخطيط( مرحلة 2مرفق )
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 قائمة المركز المالىالتحليل الرأسى ل

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :        /   

 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 : ............................ التاريخ      :     /    /     روجعت بواسطة   

 

 البند

2116 2117 

 القيمة
النسبة 
إلجمالى 
 األصول

 القيمة
النسبة 
إلجمالى 
 األصول

     األصول

     أصول ثابتة

     مشروعات تحت التنفيذ

     أصول غير ملموسة

     استثمارات فى شركات تابعة

     مالية متاحة للبيعاستثمارات 

     أصول ضريبية مؤجلة

     المخزون

     عمالء وأوراق قبض ومدينون

حسااااابات مدينااااة مااااع الشااااركات القابضااااة 
 والشقيقة 

    

     دفعات مقدمة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األربااح 
 والخسائر

    

     نقدية وأرصدة لدى البنوك

     مجموع األصول

 

 ( مرحلة التخطيط3مرفق )
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 قائمة المركز المالىل تابع التحليل الرأسى

 

 البند

2116 2117 

 القيمة
النسبة إلجمالى 
حقوق الملكية 
 وااللتزامات

 القيمة
النسبة إلجمالى 
حقوق الملكية 
 وااللتزامات

     حقوق الملكية

     رأس المال المدفوع

     االحتياطيات

     أرباح وخسائر مرحلة

     العام قبل التوزيع أرباح ) أو خسائر(

     االلتزامات

     سندات

     قروض من البنوك

     قروض من شركات قابضة وشقيقة

     التزامات أخرى طويلة األجل

     مخصصات

     بنك سحب على المكشو 

     موردون واوراق دفع ودائنون أخرون

     حسابات دائنة من الشركات القابضة والشقيقة

     التزامات قصيرة األجل أخرى

     يجمالى حقوق الملكية وااللتزامات
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 التحليل الرأسى لبنود قائمة الدخل

 الجهة الخاضعة للرقابة : ........................... السنة المالية :   /    /   
 ............................ التاريخ      :    /    /أعدت بواسطة           : 

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /
 

 البند

2116 2117 

 القيمة
 النسبة

 إلجمالى المبيعات

 النسبة القيمة

 إلجمالى المبيعات

  XXX  XXX المبيعات / اإليرادات

  ( xx)ْْ   ( xx)ْْ  المبيعات/ تكلفة الحصول على اإليرادتكلفة 

  ( xx)ْْ   ( xx)ْْ  مصروفات بيع وتوزيع

  Xx  Xx مجمل الربح

  X  X الدخل من االستثمار

  X  X مكاسب وخسائر أخرى

  X  X ييرادات أخرى

  X  X مخصصات انتفى الغرض منها

  (X)  (X) مصروفات يدارية وعمومية

  (X)  (X) تمويليةمصروفات 

  (X)  (X) مخصصات مكونة

  (X)  (X) خسائر االضمحالل

  (X)  (X) مصروفات أخرى

  Xx  Xx األرباح قبل الضريبة

  (X)  (X) مصرو  ضريبة الدخل

     صافى الربح
 

 

 

 

 ( مرحلة التخطيط4مرفق )
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 توزيع األهمية النسبية على بنود قائمة المركز المالى

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :        /   

 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

 

 نيهالمبلغ / بالج البند
معامل درجة 

 الثقة

قيمة البند 
مرجحة بمعامل 
 درجة الثقة

األهمية النسبية 
 للبند

     األصول

     أصول ثابتة

     مشروعات تحت التنفيذ

     أصول غير ملموسة

     استثمارات فى شركات تابعة

     استثمارات مالية متاحة للبيع

     أصول ضريبية مؤجلة

     المخزون

     عمالء وأوراق قبض ومدينون

حسااابات مدينااة مااع الشااركات القابضااة 
 والشقيقة 

    

     دفعات مقدمة

اساااتثمارات بالقيماااة العادلاااة مااان خاااالل 
 األرباح والخسائر

    

     نقدية وأرصدة لدى البنوك

     مجموع األصول

  قيمة البند المرجحة بدرجة الثقة = قيمة البندx معامل درجة الثقة 

 قيمااة األخطاااء المقبولااة علااى مسااتوى القائمااة أل ميااة النساابية للبنااد = اx  قيمااة البنااد (

 .المرجحة بدرجة الثقة   / يجمالى قيم البنود المرجحة بدرجة الثقة(

 ( مرحلة التخطيط5مرفق )
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 توزيع األهمية النسبية على بنود قائمة المركز المالىتابع 

 الجهة الخاضعة للرقابة : ............................ السنة المالية :        /   
 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /
 روجعت بواسطة        : ............................ التاريخ      :     /    /

 يهالمبلغ / بالجن البند
معامل 
 درجة الثقة

قيمة البند 
مرجحة بمعامل 
 درجة الثقة

 األهمية النسبية للبند

     حقوق الملكية

     رأس المال المدفوع

     االحتياطيات

     أرباح وخسائر مرحلة

     أرباح ) أو خسائر( العام قبل التوزيع

     االلتزامات

     سندات

     قروض من البنوك

     شركات قابضة وشقيقةقروض من 

     التزامات أخرى طويلة األجل

     مخصصات

     بنك سحب على المكشو 

     موردون واوراق دفع ودائنون أخرون

حسااابات دائنااة ماان الشااركات القابضااة 
 والشقيقة

    

     التزامات قصيرة األجل أخرى

     يجمالى حقوق الملكية وااللتزامات

   اإلجمالى
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 بية على بنود قائمة الدخلتوزيع األهمية النس

 الجهة الخاضعة للرقابة : ........................... السنة المالية :   /    /   
 أعدت بواسطة           : ............................ التاريخ      :    /    /

 ............................ التاريخ      :     /    /روجعت بواسطة        : 
 

 البند
 المبلغ 

 بالجنيه

معامل درجة 
 الثقة

قيمة البند 
مرجحة بمعامل 
 درجة الثقة

األهمية النسبية 
 للبند

    XXX المبيعات / اإليرادات

    ( xx)ْْ  تكلفة المبيعات/ تكلفة الحصول على اإليراد

    ( xx)ْْ  مصروفات بيع وتوزيع

    Xx مجمل الربح

    X الدخل من االستثمار

    X مكاسب وخسائر أخرى

    X ييرادات أخرى

    X مخصصات انتفى الغرض منها

    (X) مصروفات يدارية وعمومية

    (X) مصروفات تمويلية

    (X) مخصصات مكونة

    (X) خسائر االضمحالل

    (X) مصروفات أخرى

    Xx قبل الضريبة األرباح

    (X) مصرو  ضريبة الدخل

     صافى الربح

   اإلجمالي
 

  قيمة البند المرجحة بدرجة الثقة = قيمة البندx معامل درجة الثقة 

 قيمااة األخطاااء المقبولااة علااى مسااتوى القائمااة أل ميااة النساابية للبنااد = اx  قيمااة البنااد (

 .المرجحة بدرجة الثقة   / يجمالى قيم البنود المرجحة بدرجة الثقة(

 ( مرحلة التخطيط6مرفق )


