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دنُم انشلبثخ انًبنُخ
يمذيخ:
أد ٟظٜٞس ٓؼح٤٣ش جُطذه٤ن جُذ٤ُٝس ٓٝح ضرؼٜح ٖٓ ٓؼح٤٣ش جإلٗطٞعحُِ ٟشهحذس جُٔحُ٤س جُط٠
ضطلن ٓؼٜح ( ٓغ ٝؾٞد ِٓكن ذٌَ ٓؼ٤حس ُطط٘حعد ٓغ جُشهحذس ػِٝ ٠قذجش جُوطحع جُؼحّ ) ٝجُط٠
جػطٔذشٛح جألؾٜضز جُؼِ٢ج ُِشهحذس جُٔحُ٤س ٝجُٔكحعرس ئُ ٠إٔ ئُضجّ جُغحدز ٓذهو ٠جُكغحذحش خجُٞكحء
ذٔططِرحش جُٔؼح٤٣ش ئال إٔ ٓؼح٤٣ش جُطذه٤ن هذ أؽحسش ئُٜ٘ٓ ٠ؽ جُطذه٤ن جُز٣ ٟؿد أضرحػ ٚك ٢جُو٤ح ّ
ذٜٔحّ جُشهحذس ( ٜ٘ٓ ٞٛٝؽ جُطذه٤ن جُٔإعظ ػِٓ ٠ل ّٜٞجُخطش ) د ٕٝرًش  ٙذؾٌَ فش٣ف ق٤ع
أٜٗح أٝؾرص ػِٓ ٠ذهو ٠جُكغحذحش ضو ْ٤٤جُٔخحهش جُٔخطِلس ٓػَ ٓخحهش جُشهحذس ٝجُٔخحهش
 ١آُ٤حش ه٤حط ضِي جُٔخحهش ًٝ ،زج ض٘حُٝص جُٔؼح٤٣ش ذؼل جٍٓلح ْ٤ٛىجأل٤ٔٛس
جُٔطأفِس د ٕٝضكذ د
جُ٘غرٝ ٢جُؼ٘٤حش دٝ ٕٝمغ ج٤ُ٥حش ُططر٤نٛح ٓٔح أد ٟالخطالف ضطر٤ن ضِي جُٔلح ْ٤ٛذ ٖ٤جُٔذهوٖ٤
ز
ُزج ٝؾد ٝمغ دُٓ َ٤شجؾؼس إلسؽحد ٓذهو ٠جُكغحذحش ٝكشم جُطذه٤ن ٍضٞق٤ذ أدجتٝ ْٜجُكلحظ ػِ٠
ؾٞدز ػَٔٝ ْٛجدجز ُطو ْ٤٤ػِٔ ٖٓٝ ْٜرُي ٣طنف إٔ جُذُ٣ َ٤ؼطرش ٌٓٔال ُٔؼح٤٣ش جُطذه٤ن ٝجُط ٠ضؼذ
جُٔقذس جألعحع ٠جُز٣ ٟؿد جالُطضجّ ذُ ٚذ ٟأػذجد جُذُٝ َ٤ال ٣ؼذ جُذُ َ٤ذذ٣ال ُٜح  ٖٓٝرُي ضنف
أٛذجف جُذُ.َ٤
ٝمغ ٛزج جُذُ٤ُ َ٤طٖجعد ٓغ جُطذه٤ن جُٔحُُِٞ ٠قذجش جٍض ٠ضطرن ئهحس ٓكحعر٣ ٠ؼطٔذ
ػِ ٠أعحط جالعطكوحم ٝهذ ٣كطحؼ ئُ ٠ذؼل جُطؼذ َ٣ك ٠قحُس جعطخذجٓ ٚك ٠أٗٞجع جُشهحذس جألخشٟ
ٓػَ سهحذس جالُطضجّ ـ ق٤ع سٝػ ٠ك ٚ٤إٔ جع٘حد ػِٔ٤س جُطذه٤ن كٛ ٠ز ٙجُٞقذجش  ٌٕٞ٣ئُضجٌَُٓ ٠
ٖٓ ٓإعغس جُطذه٤ن ُِٞٝقذجش ٓكَ جُلكـ.
جُؼشذ٤س ك٤ؿد ٓشجػحز
ٗظشج الخطالف جُوٞجٗ ٖ٤جُط ٠ضكٌْ ػِٔ٤حش جُطذه٤ن ك ٠جُرِذجٕ
جُٔططِرحش جُوحٗ٤ٗٞس جإلمحك٤س ٌَُ ذِذ  ٌُٖٝذٞؾ ٚػحّ عطٌ ٕٞضِي جُٔططِرحش ك ٠جم٤ن جُكذٝد
 ُٖٝضؼ٤ن جعطخذجّ ٛزج جُذُ َ٤ػِٓ ٠غط ًَ ٟٞجُذ ٍٝجُٔؾطشًس ك٘ٓ ٠ظٔس جألسجذٞعح ٌٖٔ٣ٝ ٟإٔ
ػطرحسجش
ٛ ٌٕٞ٣زج جُذُٓ َ٤غحػذج ُٜز ٙجُذ ٍٝكٝ ٠مغ دُٓ َ٤شجؾؼس خحؿ ذٜح ٣طْ ٝمغ جال
جُوحٗ٤ٗٞس كٜ٤ح.
أهذاف انذنُم:
-

ضٞق٤ذ ٝضط٣ٞش ضل ْٜجألػنحء جُلٍٍ٘ٓ ٖ٤٤لح ْ٤ٛجُٞجسدز كٓ ٢ؼح٤٣ش جُطذه٤ن.
ضٞق٤ذ ٓ٘حٛؽ ٓٝشجقَ جُطذه٤ن جُٞجؾد جالُطضجّ ذٜح ضطر٤وح ُِٔؼح٤٣ش.
ض٘ٔ٤و ئؾشجءجش جُطذه٤ن ٝضٞغ٤وٜح.
ضٞم٤ف ٝضٞق٤ذ هشم ه٤حط خػل ٓططِرحش جُٔؼح٤٣ش.
ضٞق٤ذ آُ٤حش ضطر٤ن ذؼل جُٔلح ْ٤ٛجُٞجسدز ك ٢جُٔؼح٤٣ش.
جُطكون ٖٓ جُطضجّ جألػنحء جُل٘ ٖ٤٤خأدجء جُكذ جالدٗ ٖٓ ٠جإلؾشجءجش جُالصٓس إلضٔحّ ػِٔ٤س
جُطذه٤ن ٝكوح ُٔؼح٣١ش جُطذه٤ن.
أدُ ٙو٤حط ؾٞدز ػَٔ ٓذهو ٠جُكغحذحش ٝكشم جُطذه٤ن.

اعزخذاو انذنُم:
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ئٕ دُ َ٤جُطذه٤ن ٣غطخذّ ٖٓ ًحكس جُٔغط٣ٞحش جُٔؾحسًس ك ٢ػِٔ٤حش جُطذه٤ن ق٤ع ٣غطخذّ
ٖٓ هرَ:
.1
.2
.3
.4

ًَ ػن ٞك٘ ٢ذقلس ٓ٘لشدز أغ٘حء ه٤حٓ ٚذٜٔحٓ ٚجُٔطؼِوس ذأػٔحٍ جُطذه٤ن.
ػِٓ ٠غط ًَ ٟٞكش٣ن ٓشجؾؼس ٌَٓف ذٔشجؾؼس ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٞقذجش.
ػِ ٠جُٔغط ٟٞجالعطشجض٤ؿ ٖٓ ٠هرَ كش٣ن جُطخط٤و جالعطشجض٤ؿُ ٠ؼِٔ٤س جُطذه٤ن.
ٓذ٣ش ٟجإلدجسجش جُؼِ٤ح جُٔؾشكس ػِٓ ٠ؿٔٞػحش كشم ػَٔ ُذ ٟجُو٤حّ ذحُطخط٤و جُغٟ٘ٞ
ألػٔحٍ جُطذه٤ن.
 .5كشم جٍؾٞدز ػِ ٠أػٔحٍ جُطذه٤ن ًأعحط ٍضو ْ٤٤ؾٞدز أػٔحٍ جألػنحء جُل٘ٓ ٝ ٖ٤٤ذهو٠
جُكغحذحش ٝكشم جُؼَٔ ًٌَ.
 .6كشم مٔحٕ جُؿٞدز ُذ ٟػُِِٔٞ ْٜهٞف ٖٓ جالُطضجّ ذٔططِرحش جُؿٞدز.

رجىَت انذنُم:
ذٞخ ٛزج جُذُ َ٤ئُ ٠أسذغ أهغحّ ق٤ع ٣خطـ جُوغْ جأل ٍٝجألػٔحٍ جُطٔ٤ٜذ٣س ُؼِٔ٤س جُطذه٤ن
(ٓشجؾؼس كطف ِٓلحش جُطذه٤ن  ،جعط٤لحء ٓططِرحش آدجخ ٝعِ٤ًٞحش جُٜٔ٘س ،خطحخ جسضرحه ٜٓٔس
ضذه٤ن) ،أٓح جُوغْ جُػح ٗ ٠ك٤خطـ ذٔططِرحش ٓشقِس جُطخط٤و ٝ ،جُوغْ جُػحُع ٣خطـ خٓططِرحش
ٝضنس٣ش جُطذه٤ن.
ضوٗ ٢٤طحتؽ جُطذه٤ن ج
ٓشقِس جُط٘ل٤زٝ ،أخ٤شج جُوغْ جُشجذغ ٣خطـ ذٔططِرحش ّ
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انمغى األول :األػًبل انزًهُذَخ نًهًخ انزذلُك
(اعزكًبل وفزر يهفبد انزذلُك  /اعزُفبء يزطهجبد آداة وعهىكُبد انًهُخ  /إػذاد خطبة انزفهى)
ػحدز ضرذأ ػِٔ٤س جُطذه٤ن ك ٢جألؾٜضز جُؼِ٤ح ُِشهحذس ذطٌِ٤ق ٓؿٔٞػس ػَٔ ُِو٤حّ ذٜٔحّ
جُشهحذس جُٔحُ٤س ألقذ جُٞقذجش جُخحمؼس ُشهحذس جُؿٜحص ٝأٓ ٍٝططِد ُِو٤حّ ذٜز ٙجُٜٔٔس  ٞٛئػذجد
جُطذه٤ن جُط ٠ضٌِق
جُِٔلحش جُٔطِٞذس ٝض٘وغْ ضِي جُِٔلحش ئُِٓ ٠ق دجتْ ٣غطٔش ٓغ ًَ كشم
ذٔشجؾؼس جُٞقذز ٣ٝطْ ٓشجؾؼطٝ ٚضكذ٣ػٝ ،ٚكطف ِٓق ؾحسُٜٔٔ ٟس جُطذه٤ن ك ٢جُؼحّ جُكحُٝ ٠ع٤طْ
ضٞم٤ف جُٔغط٘ذجش ٝأٝسجم جُطذه٤ن ٣طْ أدسجؾٜح كٜ٘ٓ ًَ ٢ح كٝ ٢هص الـ م ٠ِ٣ٝ ،رُي جعط٤لحء
جُ٘ٔحرؼ جُٔطؼِوس ذحالعطوالُ٤س ٝكوح ُٔططِرحش ٓ٤ػحم آدجخ ٝعِ٤ًٞحش ٜٓ٘س جُٔكحعرس  ٝجُطذه٤ن ،
ٝجخ٤شج ٣طْ ئػذجد خطحخ جُطل ْٜجُز٣ ٟطْ ضٞؾ ٜٚ٤إلدجسز جُٞقذز ٓكَ جُطذه٤ن ُطؼش٣لٜح ذٞجؾرحضٜح
ٝهر٤ؼس جُٜٔٔس ٝكٔ٤ح ٣ ٠ِ٣طْ ض٘حٗ ًَ ٍٝوطس ٖٓ جُ٘وحه جُغحذوس ذحُطلق.َ٤
أووًال :فزر ويشاخؼخ يهفبد انزذلُك:1
٣ؿد ٓشجػحز ٓؼ٤حس جُطٞغ٤ن جُشهحذ ٠سهْ ٓ ٖٓ 1230ؼح٤٣ش جإلٗطٞعحُ ٟذ ٟئػذجد ِٓلحش،
ضطٌِٓ ٕٞلحش جُطذه٤ن ٖٓ جُِٔق جُذجتْٝ ،جُِٔق جُؿحس ،ٟكنال ػٖ عؿَ ٓالقظحش خحؿ
ٓلٞٗ ًَ ّٜٞع ٝجٍٓكط٣ٞحش جُط٣ ٠طْ
ذحُظجدز أػنحء كش٣ن جُؼَٔ ٝع٤طْ ئُوحء جُنٞء ػِ٠
جعط٤لحؤٛح ك ٢قحُس ٝؾٞدٛح ًٍَ ٗٞع ٖٓ جٗٞجع جُِٔلحش كٔ٤ح :٠ِ٣
[ ]1انًهف انذائى:
٣كط ٟٞػِ ٠أٝسجم ضشضرو ذحُٞقذز ٓ٘ز ٗؾأضٜح قطٜٗ ٠ح٣س ػٔشٛح ٝضطغْ ذقلس ذحُػرحش
ذؾٌَ ػحّ ذ ٖ٤جُلطشجش جُٔحُ٤س جُٔخطِلس أ ٝجُطـ٤ش ك ٌٕٞ٣ ٚ٤ػِ ٠آؾحٍ هِ٣ٞس ٗغر٤ح ٣ٝكطحؾٜح
ٓذهن ٟجُكغحذحش ٝكشم جُطذه٤ن ك ٢جُلطشجش جُٔخطِلس ُٝزُي كؼ٘ذ أع٘حد ٓشجؾؼس ٓ٘ؾأز ألٓ ٍٝشز
٣طْ كطف جُِٔلحش جُذجتٔس ٝجعطٌٔحٍ ٓكط٣ٞحضٜح ُِٔغحػذز ك ٢جُو٤حّ ذؼِٔ٤س جُطخط٤و ُٜٔحّ جُطذه٤ن
ٝضطٔػَ ذؾٌَ ػحّ كٔ٤ح :٠ِ٣
وَزى رمغُى انًهف انً اوخضاء انزبنُخ:
ػوٞد جُطأع٤ظ ٝجُوشجسجش ٝجُوٞجٗٝ ٖ٤جالٗظٔس ٝجُطؼِٔ٤حش ٝجُر٤حٗحش جُخحفس خجُؿٜس ٓكَ

جُطذه٤ن جُخحمؼس ُِٔشجؾؼس
أ  -ػنٝد جُطأع٤ظ ٝذ٤حٕ ذحُٔإعغٓٝ ٖ٤كنش أ ٍٝجؾطٔحع ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُِٔ٘ؾأز.
خ  -فٞسز جُغؿَ جُطؿحسٝ ٟجُرطحهس جُنش٣ر٤س.
ؼ ٗ -ؾشز جالًططحخ ٝأٝسجم ضغؿ َ٤جُٞقذز ك ٠أعٞجم جُٞسجم جُٔحُ٤س.
د  -جألٗعّ ز جألعحع٤س ُِٔ٘ؾأز ُٞٝجتكٜح جُٔ٘ظٔس.
 - ٙجُوٞجٗ ٖ٤جُط ٠ض٘ظْ ػَٔ جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ٝجُطؼذ٣الش جُط ٠هذ ضطشأ ػِٜ٤ح.
 - ٝهشجسجش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٓٝؿِظ جالدجسز أٓ ٝوططلحش ٜٓ٘ح ٝجُط ٠ضأغ٤ش ه َ٣ٞجالٓذ
ص  -جُ ٌَ٤ٜجُط٘ظٝ ٠ٔ٤جُقالق٤حش ٝهشجسجش ضؼ ٖ٤٤جإلدجسز جُط٘ل٤ز٣س.
ـ  -جُؼوٞد ٝجالضلحهحش جُٜٔٔس جُط ٠ضٔطذ ألًػش ٖٓ ع٘س.
ه  -جُوشٝك جُط ٠ضٔطذ ألًػش ٖٓ كطشز ٓحُ٤س.
 - ١ذ٤حٗحش ضحس٣خ٤س ػٖ ذؼل جالٓٞس جُٔكحعر٤س ٓػَ ضوذ١سج ش جُٔخققحش ٝقشًس جُذٕٞ٣
جُٔؾٌٞى ك ٠ضكقِٜ٤ح.
ى ٗ -غخ ٖٓ جُوٞجتْ جُٔحُ٤س جُٜ٘حت٤س ُِغ٘ٞجش جُغحذوس ٝضوحس٣ش ضذه٤وٜح.
1
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أ ٟذ٤حٗحش جألخش ٟجُط٣ ٠طٞفَ ُٜح جُٔذهن  ُٚ ٌٕٞ٣ٝفلس جُذٝجّ ُلطشجش هِ٣ٞس ٣ٝؿد

جُطأًذ ك ٢ذذج٣س ًَ كطشز ٓحُ٤س ػِ ٠جعطٔشجسٛح ٝػذّ قحؾطٜح إلدخحٍ ضؼذ٣الش ػِٜ٤ح ػِ ٠عرَ٤
جُٔػحٍ ٓح :٠ِ٣
أ ٝ -فق هر٤ؼس ػَٔ جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن.
خ ِٓ -ق ٗظحّ جُشهحذس جُذجخِ٤س خجُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن.
ؼ  -هحتٔس ذأعٔحء جُٔٞظل ٖ٤جُٔغثٔٗٝ ٖ٤ُٞحرؼ ضٞه٤ؼحضٝ ٚجُوشجسجش جُقحدسز ذحُقالق٤حش
جُٔٔ٘ٞقس ُٗٝ ْٜوحه جُطٞجفَ ٓؼ.ْٜ
د  -خسجٓؽ جُطذه٤ن.
ٗ - ٙغخ ٖٓ جُْ سجعالش ٝجُطوحس٣ش جُط ٠ضطقَ خجُطذه٤ن ٝسدٝد جالدجسز ػِٜ٤ح.
[ ]2انًهف الخبسي:
٣كطٛ ٟٞزج جُِٔق ػِ ٠ج ُر٤حٗحش جُخحفس ذٔشجؾؼس جُلطشز ٓحُ٤س ٝجقذز عٞجء كٓ ٢شقِس
جُطخط٤و أ ٝكٓ ٢شقِس جُط٘ل٤ز أ ٝكٓ ٢شقِس جُطوش٣ش ٣ٝطْ ضوغ ْ٤جُِٔق جُؿحسٝ ٟكوح ُطغِغَ
جُر٤حٗحش جُٔحُ٤س ضغ٤ٜال ُِشؾٞع جُ ٠جُِٔق ٣ٝطْ جُطوغ ْ٤ػِ ٠جُ٘ك ٞجُطحُ:٠
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ركسَش كم ػضى يٍ أػضبء فشَك انؼًم(
[ ]3عدم انًالزظبد ) عدم ة ا


ثبَُب :اعزُفبء يزطهجبد آداة وعهىكُبد انًهُخ :2
رزًثم انًجبدا األعبعُخ ِداة وعهىكُبد انالصيخ نزسمُك أهذاف يهُخ انًسبعجخ وانزذلُك
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ثبنثب ًال :خطبة رفهى يهًخ رذلُك:3

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

ذحُشؿْ ٖٓ إٔ ػِٔ٤س جُطذه٤ن ك ٠جأل ؾٜضز جُؼِ٤ح ُِشهحذس ضطْ ٝكوح ُِوٞجٗ٘ٛٝ ٖ٤حى جُطضجّ
ػِ ٖٓ ًَ ٠جُؿٜحص جألعُُِ ٠شهحذس ٝجُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ذو٤حّ جُٔذهن ذٜٔٔس جُطذم٣ن ئال أٗ٣ ٚؿد
ضٌِ٤ق خٓ ْٜض ٚذطذه٤ن جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ٍُؿٜس جُخحمؼس ُِشهحذس
ٙ
ػِ ٚ٤هرَ جُرذأ ك ٠أػٔحٍ جُطذه٤ن ٝذؼذ
ضٌِ٤ق ذحُو٤حّ
ٙ
ئسعحٍ خطحخ جُطلٝ ْٜرُي ذٜذف ضؿ٘د أ ٟك ْٜخحهة ُِٜٔٔس جُٔطِٞذس ٝ .ضٞغ٤ن
ذٜٔٔس جُطذه٤ن ذٜحٝ ،شٝك١ـ ٛذف ٗ ٝطحم ػِٔ٤س جُطذه٤ن  ٝقذٝد ٓٝغث٤ُٞحش جُٔذهن ضؿح ٙجُؿٜس
ٓكَ جُطذه٤ن ذحإلمحكس ئُ ٠ؽٌَ جُطوحس٣ش جُٔضٓغ ئفذجسٛح.
َخزهف شكم ويسزىي خطبة انزفهى ثًهًخ انزذلُك يٍ خهخ خبضؼخ نهشلبثخ ألخشي
ونكُه ػًىيب ًال َزضًٍ:
* جُٜذف ٖٓ ٓشجؾؼس جُوٞجتْ جُٔحُ٤س .
جُٔحًُٔ ٢ح ٞٓ ٞٛمف كٓ ٢ؼ٤حس جإلٗطٞعح ١سهْ (" )1200جُٜذف
ز
* ٓغث٤ُٞس جإلدجسز ػٖ جُوٞجتْ
ٖٓ ػِٔ٤س ضذه٤ن جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ٝجُٔرحدب جُؼحٓس جُط ٢ضكٌٜٔح ".
* ٗطحم ػِٔ٤س جُطذه٤ن ٓطنٔ٘ح ً جإلؽحسز ئُ ٢ضطر٤ن جُطؾش٣ؼحش  ٝجُِٞجتف  ٝجُوٞجٗ ٖ٤جُغحس٣س
ذحإلمحكس ئًُ ٠حكس جإلفذجسجش جُخحفس ذحُ٤ٜثحش جُٔ٤ٜ٘س رجش جُؼالهس ٝجُط٣ ٢ؿد إٔ ِ٣طضّ ذٜح
جٍٓذهن.
* ؽٌَ جُطوحس٣ش أ ٝجُٔشجعالش إلذالؽ ٗطحتؽ جُٜٔٔس.
* جُكو٤وس جُخحفس ذإٔ ٘ٛحى ٓخحهش ال  ٌٖٔ٣ضؿ٘رٜح ضك٤و ذأ ١ػِٔ٤س ٓشجؾؼس ذحإلمحكس ئُ٠
ئٌٓحٗ٤س ٝؾٞد ضكش٣لحش ٛحٓس ؿ٤ش ٌٓطؾلس ٗظشجً ُطر٤ؼس جالخطرحسجش  ٝجُٔكذدجش جُٔطأفِس ك٢
جُطذه٤ن ٝك ٠جُ٘ظحّ جُٔكحعرٗ ٝ ٢ظحّ جُشهحذس جُذجخِ٤س جُٔطرن .
* جُكن ؿ٤ش جُٔو٤ذ َُٓذهن ك ٢جالهالع ػِ ٠جُذكحضش  ٝجُغؿالش  ٝجُٔغط٘ذجش  ٝجُكق ٍٞػِ٠
ًحكس جُٔؼِٓٞحش جُٔطِٞذس ألؿشجك جُطذه٤ن .
لذ َشي انًذلك أَضب ًال أٌ َزضًٍ خطبة انزفهى انُمبط انزبنُخ :
* جُطشض٤رحش جُخحفس ذطخط٤و ػِٔ٤س جُطذه٤ن.
* ضٞهؼحش جُٔذهن ذحُ٘غرس ُِكق ٍٞػِ ٠ئهشجسجش جإلدجسز جٌُٔطٞذس ٝرُي كٔ٤ح ٣طؼِن ذؼِٔ٤س
جُطذه٤ن.
* جُكق ٍٞػِٓ ٠ح ٣ل٤ذ جعطالّ جُؼُٔ َ٤خطحخ جُطلٝ ْٜرُي ذٔح ٣ل٤ذ ٓقحدهط ٚػِ ٠ؽشٝه جُٜٔٔس
جُٞجسدز ك ٠جُخطحخ .
* ضكذ٣ذ جُخطحذحش أ ٝجُطوحس٣ش جُط٣ ٠طٞهغ إٔ ٣قذسٛح جُٔذهن ُِؼٔ.َ٤
كًب لذ ٌكىٌ إضبفخ انُمبط انزبنُخ ػُذيب َكىٌ رنك يالئًب ًال :
* جُطشض٤رحش جُخحفس ذحؽطشجى خرشجء أٓ ٝذهو ٖ٤آخش ٖ٣ك ٢ذؼل أؾضجء ٖٓ جُطذه٤ن.
* جُطشض٤رحش جُخحفس ذاؽشجى جُٔذهو ٖ٤جُذجخِٞٓٝ ٖ٤٤ظل ٢جُؼٔ َ٤ك ٢أؾضجء ٖٓ جُطذه٤ن.
* أ٣س هٞ٤د ػِٓ ٠غث٤ُٞس جُٔذهن ك ٢قحُس ئٌٓحٗ٤س ٝؾٞد رُي.
ذؼذ ئػذجد خطحخ جُطلٝ ْٜضغُِِ ٚٔ٤ؿٜس جُخحمؼس ٝجُكق ٍٞػِٓ ٠ح ٣ل٤ذ جعطالٜٓح ُٚ
٣ؿد إٔ ٣ذسؼ ٛزج جُخطحخ ك ٠جُِٔق جُؿحس.ٟ
جٍٗٔٞرؼ سهْ ( )5جألػٔحٍ جُطٔ٤ٜذ٣س ُٜٔٔس جُطذه٤ن ٓػحٍ ُخطحخ جسضرحه ُؼِٔ٤س جُطذه٤ن.
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ثُبَبد اندهخ يسم انزذلُك
......................................................................... :
 -1أعْ جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن
......................................................................... :
 -2جُؼ٘ٞجٕ
......................................................................... :
 -3جُلشٝع
 -4جُغؿَ جُطؿحس......................................................................... : ٟ
 -5جُرطحهس جُنش٣ر٤س......................................................................... :
........................................................................ :
 -6أخشٟ
 -7جُؾٌَ جُوحٗ........................................................................ : ٠ٗٞ

 -8أعًبء األشخبص انًغئىنٍُ ػٍ انسىكًخ:

اعى انشخض

انىظُفخ

سلى انهبرف

 -9ثُبٌ يغبهًً اندهخ يسم انزذلُك:

اوعى

هم هى
هم هى يٍ
هم هى يٍ
ضًٍ إداسح
يىظفً
انًغبهًٍُ
اندهخ يسم اندهخ يسم
انشئُغٍُُ
انزذلُك
انزذلُك

َغجخ
انًغبهًخ

يؼهىيبد
أخشي

 -10أٓ ٟؼِٓٞحش ػحٓس ػٖ جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن أ ٝأقذ ٖٓ جُٔغث ٖ٤ُٞػٖ جُكًٔٞس:
......................................................................................................................
...........................................................................................
 -11جُ ٌَ٤ٜجٍض٘ظٝٝ ٠ٔ٤فق ٓخطقش ػٖ ٗؾحه جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن:
......................................................................................................................
............................................................................................
 َٛ -12جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ك ٠ذذج٣س جُ٘ؾحه ( ك ٠خالٍ جُخٔظ ع٘ٞجش جُغحذوس؟ ) ٗؼْ  /ال
ك ٠قحُس جإلؾحذس ذ٘ؼْ قذد ضحس٣خ ذذج٣س جُ٘ؾحه.
 13جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ( جُػالظ ع٘ٞجش جُغحذوس ) ٝضوحس٣ش ضذه٤وٜح.
 َٛجُٔؼِٓٞحش جُٔحُ٤س ٓطحقس ػٖ جُػالظ ع٘ٞجش جُغحذوس؟ ٗؼْ  /ال
ئرج ًحٗص جإلؾحذس ال قذد ُٔحرج........................................ :
 -14أٓ ٟؼِٓٞحش أخش:ٟ
..................................................................................................
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ثُبٌ انًهًخ انشلبثُخ

نموذج ( )2األعمال التمهٌدٌة لمهمة التدقٌق

اندهخ يسم انزذلُك  ....................... :انغُخ انًبنُخ ......................... :
أػذد ثىاعطخ ................................ :انزبسَخ .............................. :
سوخؼذ ثىاعطخ  ............................ :انزبسَخ .............................. :
 -1انفزشح انًبنُخ انزً رغطُهب انمىائى انًبنُخ .......................................... :
 -2طجُؼخ وَطبق ػًهُخ انزذلُك..................................................... :
 -3اإلطبس انًسبعجً انًطجك ةاندهخ يسم انزذلُك.................................................. :
 -4ربسَخ اَزهبء رذلُك انمىائى انًبنُخ :

/

/

 -5هم نهدهخ انخبضؼخ نهشلبثخ ربثؼخ نًؤعغخ لبثضخ............................................. :
 -6زذد إعى انًؤعغخ انمبثضخ إٌ وخذد.......................................................... :
 -7هم رمىو انًؤعغخ انمبثضخ ثئطذاس لىائى يبنُخ يدًؼخ....................................... :
 -8زذد اندهبد انزبثؼخ انًذسخخ فٍ انمىائى انًدًؼخ إٌ وخذد ............................... :
 -9هم َىخذ يؼبندبد يسبعجُخ خبطخ ثبنظُبػخ انزً رُزًً إنُهب اندهخ يسم انزذلُكَ :ؼى  /و
 -10اششذ ثبخزظبس انًؼبندبد انخبطخ...................................................... :
 -11هم انًهًخ انشلبثُخ رسزبج إنً يؼشفخ يزخظظخ أو رزطهت اوعزؼبَخ ثخجُشَ :ؼى  /و
فٍ زبنخ اوخبثخ ثُؼى زذد اوخشاء انًُبعت............................................ :
 -12ثُبٌ ثأعًبء فشَك انزذلُك:





يذَش اإلداسح....................................................... :
انشئُظ انًجبشش لليذلك........................................:
اليذلك..................................................... :
فشَك انزذلُك:

اعى انشخض

انذسخخ انىظُفخ

سلى انهبرف

نموذج ( )3األعمال التمهٌدٌة لمهمة التدقٌق

رؼهذ ثبونزضاو ثبوعزمالنُخ وػذو رضبسة انًظبنر
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وفمب نًُثبق اإلَزىعبي ِداة وعهىكُبد يهُخ انًسبعجخ و انزذلُك
أوو :اونزضاو ثًزطهجبد يُثبق آداة وعهىكُبد انًهُخ انًؼزًذ وفمب ًال نمشاس
xxxxxxxxxxxxxسلى (  ) xxxنغُخ :xxxx
جهِؼص ػِ٤ٓ ٠ػحم آدجخ ٝعِ٤ًٞحش جُٜٔ٘س جُٔؼطٔذ ٝكوح xxxxxxxxxxx
ٜٓٔس ضذه٤ن :

ٝجهش ذأٗ٘ ٠جُطضّ ذر٘ٞد جُٔ٤ػحم كٔ٤ح ٣خـ جالؽطشجى ك٠
......................
ثبَُب :انزؼهذاد انًشرجطخ ثبنزهذَذاد انًزؼهمخ ثبوعزمالنُخ:

 أضؼٜذ ذأٗ٘ ٠أ ٝأقذ أكشجد ػحتِط ٠قط ٠جُٔوشذ٤ُ ٕٞظ ُ٘ح أٓ ٟقِكس ؽخق٤س
ٓغ جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن جُٔزًٞسز أ ٝأقذ أكشجد ئدجسضٜح.
 أضؼٜذ ذأُٗ ْ٘٣ ُْ ٠ؼِٔ ٠أ ٟظشٝف ضإد ٟئُ ٠ش محسخ جُٔقحُف ٓغ جُؿٜس
ٓكَ جُطذه٤ن . xxxxxxx :
 أضؼٜذ ذأُٗ ْ٘٣ ُْ ٚؼِٔ ٠أ ٟظشٝف ضإد ٟئُٝ ٠ؾٞد ضٜذ٣ذجش ػِ ٠جعطوالُ٤ط٠
ػ٘ذ ضٌِ٤ل ٠جخالؽطشجى كٜٔٓ ٠س ضذه٤ن جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن جُٔزًٞسز.
 أضؼٜذ ذأٗ ٚقحٍ ٝؾٞد ظشٝف أ ٝػالهحش هذ ضإدُ ٟطٜذ٣ذ جعطوالُ٤ط ٠ذؼذ
ضٞه٤ؼ ٠ػِ ٠جإلهشجس ذؼحُ ٚ٤إٔ أق٤و جُٔغط ٟٞجإلؽشجك ٠جألػِ.٠
 أهش ذأٗ٘ ٠ػِ ٠ػِْ ذأٗ ٚك ٠قحُس ٓخحُلطُٔ ٠ططِرحش ٝجؾشجءجش جالعطوالُ٤س
جُٞجسدز ك٤ٓ ٠ػحم ٝآدجخ عِ٤ًٞحش جُٜٔ٘س جُٔؼطٔذ ٝكوح ُوشجس ُ xxxxxxغ٘س
 xxxxxكاٗ٘ ٠جضؼشك ُِؼوٞذحش جُطأد٣ر٤س جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ذالتكس جُؿٜحص
جالطّ

.................................................................. :

جُٞظ٤لس .................................................................. :
جُطٞه٤غ .................................................................. :
جُطحس٣خ :

/

/
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َىع انشأي فً رمشَش انًذلك ػٍ انؼبو انًبضً
جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ...............:جُؼحّ جُٔحُ..................... :٠
أػذش ذٞجعطس............................ :

جُطحس٣خ :

/

/

سٝؾؼص ذٞجعطس ........................ :

جُطحس٣خ :

/

/

[ ]1قذد ٗٞع جُشأ ٟك ٠ضوش٣ش جُٔذهن ػٖ جُؼحّ جُٔحم:٠





ضوش٣ش ٗظ٤ق.
سأٓ ٟطكلع ٣ :طْ جسكحم هحتٔس ذحُطكلظحش ػِ ٠جُشأ.ٟ
سأ ٟػٌغ.٠
جالٓط٘حع ػٖ جُرذجء جُشأ :ٟعرد جالٓط٘حع ػٖ جذذجء جُشأ.ٟ

* ك ٠قحُس ضوش٣ش ذخالف ؿ٤ش جُٔطكلع ضض٣ذ جُٔخحهش جُٔطأفِس ٝذحُطحُ ٠ضضدجد
ٓخحهش ػذّ جالًطؾحف جُٔطٞهؼس ٝذحُطحُ ٠ص٣حدز قؿْ ػ٘٤س جُطذه٤ن.
[ َٛ ]2ضنٖٔ جُطوش٣ش ػٖ جُؼحّ جُٔحُ ٠أ ٟئؽحسز ئُٝ ٠ؾٞد ٓإؽشجش ضٜذد
جعطٔشجس٣س جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن؟ ٝك ٠قحُس ٝؾٞدٛح ٣شكن ذ٤حٕ ٞ٣مف ٛز ٙجُٔإؽشجش
ٓٝح هحٓص ذ ٚئدجسز جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ذؾأٜٗح ٝسأ ٟجُٔذهن ك ٠ضِي جالؾشجءجش.
* ك ٠قحُس ٝؾٞد ٓإؽشجش ضٜذد جعطٔشجس ١ز جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ضض٣ذ جُٔخحهش
جُٔطأفِس ٝذحُطحُ٣ ٠ؿد ػِ ٠جُٔذهن جُو٤حّ ذحإلؾشجءجش جُط ٖٓ ٠ؽأٜٗح جُ٘ظش ك٠
جعطٔشجس ضِي جُطٜذ٣ذجش ٖٓ ػذٓٝ ٚجإلؾشجءجش جُط ٠ضو ّٞذٜح

جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن

ُٔؿحذٜطٜح ٝضض٣ذ ٖٓ جُٔخحهش جُٔطأفِس ٝذحُطحُ ٠ضشضلغ ٓخحهش ػذّ جالًطؾحف
جُٔوذسز ٝذحُطحُ ٠ص٣حدز قؿْ ػ٘٤حش جُطذه٤ن.
[ ]3ك ٢قحُس جُطوش٣ش ذشأ ٟؿ٤ش ٓطكلع ٓغ كوشجش ُلص جٗطرح:ٙ
زذد رهك انفمشاد:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................................................
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انمغى انثبًَ :يشزهخ انزخطُظ
ضطٔػَ أٛذجف ٛز ٙجُٔشقِس ك ٠جُطؼشف ػِ ٠جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ٝذ٤ثس جُؼْ ٍ ذٔح كٜ٤ح ٗظحّ
جُشهحذس جُذجخِ٤س ،ذـشك ضقٔ ْ٤ئؾشجءجش جُطذه٤ن جُٔالتٔس.
إٔ أػٔحٍ جُطخط٤و ذؾٌَ ػحّ ض٘ط ٟٞػِ ٠ضكذ٣ذ جُٔؾٌِس ( جُٜذف أ ٝجألٛذجف جُٔطِٞخ
ضكو٤وٜح) ٣ٝطرغ رُي ضكذ٣ذ جُٔٞجسد جُٔطِٞذس ٝجُٔ ٞجسد جُٔطحقس ُطكو٤ن ٛز ٙجألٛذجفٝ ،ذؼذ رُي ٣طْ
دسجعس جُرذجتَ جُٔخطِلس ٝضكذ٣ذ هش٣ن جُط٘ل٤ز العطخذجّ ضِي جُٔٞجسد ُطكو٤ن ضِي جألٛذجف ٝٝمغ
جُرشجٓؽ جُضٓ٘٤س ٝجُطٌِ٤لحش ُِط٘ل٤ز ،غْ ض٘ط ٠ٜػِٔ٤س جُطخط٤و ذحُرذء ك ٢جُط٘ل٤ز.
أووًال :أهذاف ػًهُبد انزذلُك:4
ئٕ ضكذ٣ذ جُٜذف ٣ؼطرش جُٔشؾغ جألعحع٣ ٠طْ جالعطشؽحد ذ ٚك ٢قحُس جخطالف ج٥سجء أٝ
ٝؾٞد أًػش ٖٓ ذذ َ٣ق٤ع ٣شؾف جُرذ َ٣جُز ٟجألًػش ضٞجكوح ٓغ جُٜذف.
ضٜذف أػٔحٍ جُطذه٤ن جُط٣ ٠و ّٞذٜح جٍٓذهو ٕ ٞئُ ٠ضٞك٤ش دسؾس ٖٓ جُطأًذ ( جُػوس ) ك٢
جُر٤حٗحش جُٔحُ٤س جُط ٠ضوذٜٓح ئدجسز جُؿٜس ٓكَ جُطذم ٣ن ُٔغطخذٓ ٠جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ذأٜٗح ضطلن ٓغ
جإلهحس جُٔكذد ُٜحٞ٣ ٝ ،ؾذ ٗٞػحٕ ٖٓ ػِٔ٤حش جُطأًذ ٣ؤُِ ّٞذهن ذطوذٜٔٔ٣ح جُطأً٤ذ جُٔكذٝد ٝرُي
ُِوٞجتْ جُلطش٣س أغ٘حء جُؼحّ جُٔحُ٤سٝ ،جُطأً٤ذ جُٔ٘حعد ُِوٞجتْ جُٔحُ٤س جٌُحِٓس كٜٗ ٠ح٣س جُؼحّ جُٔحُ٠
ًٔح "٠ِ٣
[ ]1هذف يهًخ اطذاس رمشَش رأكذ يسذود ٞٛ :ضخل٤ل جُخطش جُزٞ٣ ١جؾ ٚػِٔ٤س جُطأًذ ُٔغطٟٞ
ٓور ٍٞذحُ٘غرس ُظشٝف جُٜٔٔس ٝرُي ذٞفل ٚجألعحط ُِ٘ٔٞرؼ جُغِرُِ ٢طؼر٤ش ػٖ جُ٘ط٤ؿس جُط٢
ضٞفَ جُٔذهن ئُٜ٤ح.
[ ]2هذف يهًخ اطذاس رمشَش رأكذ يُبعت ٞٛ :ضخل٤ل جُخطش جُزٞ٣ ١جؾ ٚػِٔ٤س جُطأًذ ُٔغطٟٞ
ٓورٗ ٍٞغر٤ح ذحُ٘غرس ُظشٝف جُٜٔٔس ٝرُي ذٞفل ٚجألعحط ُِ٘ٔٞرؼ جال٣ؿحذُِ ٢طؼر٤ش ػٖ جُ٘ط٤ؿس
جُط ٢ضٞفَ جُٔذهن ئُٜ٤ح.

أَىاع رأكُذاد انزذلُك:
أ -رأكُذاد ثشأٌ فئبد يٍ انًؼبيالد وأزذاس انفزشح يسم انزذلُك:
[ ]1انسذوس٣ :شًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠إٔ جُٔؼحِٓس هذ ضٔص ك ٢جُلطشز جُٔكحعر٤س ٓكَ جُلكـ.
[ ]2اوكزًبل٣ :شًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠أٗ ٚال ضٞؾذ ٓؼحٓالش أ ٝأقذجظ ُْ ٣طْ ضغؿِٜ٤ح.
[ ]3انزمُُى ( انذلخ )١ :سًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠إٔ جُٔرحُؾ جُٔشضرطس ذحُٔؼحٓالش ٝجأل قذجظ هذ ضْ
ضغؿِٚ٤ج ذؤ٤طٜح ٝذقٞسز ٓالتٔس.
[ ]4انمُبط ( إخشاءاد انمطغ )٣ :شًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠أٗ٣ ٚطْ ضغؿ َ٤جُْ ػحِٓس أ ٝجُكذظ ك٢
جُلطشز جُٔكحعر٤س جُقك٢قس.
[ ]5انؼشع واإلفظبذ ( انزجىَت )٣ :شًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠إٔ جُؼشك ٝجإلكقحـ ٣طٔحؽ٤حٕ ٓغ
ٓططِرحش ًال ٖٓ ُِطؾش٣ؼحش رجش جُقِس ،جُٔؼح٤٣ش جُٔكحعر٤س جُط٣ ٠كذدٛح جإلهحس
جُٔكذد ُِوٞجتْ جُٔحُ٤س.

ة -انزأكُذاد انًزؼهمخ ثأسطذح انسغبثبد فٍ َهبَخ انًذح:
4
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[ ]1انىخىد٣ :طؼِن ٛزج جُطأً٤ذ ذٞؾٞد جألفٝ ٍٞجالُطضجٓحش كٝ ٢هص ٓؼ ( ٖ٤أ ٟال ضٞؾذ ٓرحُـس
ك ٢جألفٝ ٍٞجالُطضجٓحش ) ٣ٝؼطرش ٛزج جُطأً٤ذ أعحع٤ح ق٤ع ال ٞ٣ؾذ ٓؼ٘ ٠أل ٟضأً٤ذ
آخش ئرج ًحٕ جألفَ أ ٝجالُطضجّ ؿ٤ش ٓٞؾٞد أفال.
[ ]2انسمىق وانىاخجبد٣ :إًذ ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠إٔ جألفَ أ ٝجالُطضجّ ٣خـ جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن
أِٞٔٓ ٝى ُٜح ك ٢ضحس٣خ جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ذٔؼ٘ ٠إٔ جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ُٜح قوٞم
هحٗ٤ٗٞس ضطؼِن ذحألفَ أ ٝػِٜ٤ح ضؼٜذجش ضطؼِن ذحالُطضجّ.
[ ]3اوكزًبل ٣ :شًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠أٗ ٚال ضٞؾذ أف ٍٞأ ٝجُطضجٓحش أ ٝقوٞم ٌِٓ٤س ُْ ٣طْ
ضغؿِٜ٤ح.
[ ]4انزمُُى٣ :شًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠إٔ جألفَ أ ٝجالُطضجّ هذ ضْ ضغؿ ِٚ٤ذؤ٤س ٓ٘حعرس ٝػِ ٠عرَ٤
جُٔػحٍ ذحُ٘غرس ُألف ٍٞجُػحذطس كإ جُؤ٤س جُط٣ ٠ؿد ضغؿِٜ٤ح ذٜح  ٠ٛضٌِلس جالهط٘حء
ٓنحكح ئُٜ٤ح أ٣س ئمحكحش ٓخقٓٞح ٜٓ٘ح أ٣س جعطرؼحدجش ًٝزُي هٔ٤س جإلٛالًحش.
ج -انزأكُذاد انًزؼهمخ ثبنؼشع واإلفظبذ.
[ ]1انسذوس٣ :شًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠إٔ جألقذجظ ٝجُٔؼحٓالش هذ ضٔص ك ٢جُلطشز جُٔكحعر٤س ٓكَ
جُلكـ.
[ ]2انسمىق وانىاخجبد ٣ :إًذ ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠إٔ جألفَ أ ٝجالُطضجّ ٝجألقذجظ ٝجُٔؼحٓالش
جُٔلقف ػٜ٘ح شخـ جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن.
[ ]3اوكزًبل٣ :شًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠ؽٔ ٍٞجُوٞجتْ جُٔحُ٤س ًحكس جالكقحقحش جُٞجؾرس.
[ ]4انزمُُى ٣ :شًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠إٔ جُٔؼِٓٞحش جُٔحُ٤س ٓؼشٝمس ٞٓٝمكس ذؾٌَ ٓ٘حعد
ٝجإلكقحقحش ٓؼرش ػٜ٘ح ذٞمٞـ.
[ ]5انمُبط ٣ :طْ جالكقحـ ػٖ جُٔؼِٓٞحش جُٔحُ٤س ٝجُٔؼِٓٞحش جأل خش ٟذقٞسز ػحدُس ٝذوْ٤
ٓ٘حعرس.
[ ]6انؼشع واإلفظبذ٣ :شًض ٛزج جُطأً٤ذ ػِ ٠إٔ جُؼشك ٝجإلكقحـ ٣طٔحؽ٤حٕ ٓغ ٓططِرحش ًال
ٖٓ ُِطؾش٣ؼحش رجش جُقِس ،جُٔؼح٤٣ش جُٔكحعر٤س جُط٣ ٠كذدٛح جإلهحس جُٔكذد ُِوٞجتْ
جُٔحُ٤س.

ثبَُب :انًىاسد انًطهىثخ وانًزبزخ نزُفُز ػًهُخ انزذلُك:
[ ]1أدُس جإلغرحش.
[ ]2كشم جُؼَٔ.
[ ]3جُٔٞجسد جُٔحد٣س.
[أ] أدنخ اإلثجبد:5
 ٠ٛؾٔ٤غ جُٔؼِٓٞحش جُط٣ ٢غطخذٜٓح جٍٓذهن ُِٞف ٍٞئُ ٢جالعط٘طحؾحش جُط ٢ضٌٖٔ٘ٓ ٚ
جذذجء سأ ٢ٛ ٝ .ٚ٣ضؾطَٔ ػِ ٢جُٔؼِٓٞحش جُٔٞؾٞدز ك ٢جُغؿالش جُٔكحعر٤س جُٔإ٣ذز َُهٞجتْ جُٔحُ٤س
ٝجُٔؼِٓٞحش جألخش.ٟ

5
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إخشاءاد انسظىل ػهً أدنخ اإلثجبد:
[ ]1جُطذه٤ن جُٔغط٘ذ٣س ٝككـ جُغؿالش.
[ ]2ؾشد جألف ٍٞجُِٔٔٞعس.
[ٓ ]3القظس جُؿشد.
[ ]4جالعطلغحسجش.
[ ]5جُطأً٤ذجش جُخحسؾ٤س.
[ ]6ئػحدز جُكغحخ.
[ ]7ئػحدز جألدجء.
[ ]8جإلؾشجءجش جُطكِ٤ِ٤س.
ٗ١رـ ٢ػِ ٢جُٔذهن جُكق ٍٞػِ ٢أدُس ٓشجؾؼس ًحك٤س ٓٝالتٔس قط٣ ٢طٞفَ ئُ٢
جعط٘طحؾحش ٓؼوُٞس ضٌٔ٘ ٖٓ ٚإٔ ٣و ّٞذر٘حء سأ ١ػِٜ٤ح،
جٌُلح٣س ٓ ٢ٛو٤حط ٌُٔ٤س أدُس جُطذه٤ن جُط ٢ضْ جُكق ٍٞػِٜ٤ح ٝ ،جُٔالءٓس ٓ ٢ٛو٤حط
ُ٘ٞػ٤س جُذُٓٝ َ٤ذ ٟجسضرحه ٚذٔٞمٞع جُطذه٤ن ٓٝقذجه٤ط ٚك ٢ضٞك٤ش جُذػْ أ ٝجًطؾحف جُطكش٣لحش
ك ٢كثحش ٖٓ جُٔؼحٓالش ٝأسفذز جُكغحذحش  ٝجالكقحقحش ٝجُطأً٤ذجش رجش جُقِس.
ضطأغش ًٔ٤س أدُس جُطذم٣ن جُط٣ ٢كطحؾٜح جُٔذهن ذخطش جُطكش٣ق (كٌِٔح صجد جُخطش صجدش
جقطٔحُ٤س هِد أدُس ٓشجؾؼس ئمحك٤س)ٝ ،أ٣نح ذ٘ٞػ٤س أدُس جُطذه٤ن (كٌِٔح صجدش ؾٞدز جأل دُس ضوَ
جُكحؾس ئُ ٠جُٔض٣ذ ٜٓ٘ح )ًٔ ،ح جٕ ٗٞػ٤س جُذُ َ٤جُشد٣ثس ال ٣ؼٞمٜح جُكق ٍٞػِ ٠جُٔض٣ذ ٜٓ٘ح .
ٝذ٘حء ػِٓ ٠ح ضوذّ ضؼطرش جُؼالهس ذً ٖ٤لح٣س ٓٝالتٔس أدُس جُطذه٤ن ػالهس ٓطرحدُس.
اػزجبساد خبطخ ثأدنخ انزذلُك:
اندشد:6
 ك ٢قحُس ً ٕٞجُٔخض ٕٝذ٘ذجً ٛحٓح ً ٓٝإغشجً ذحُ٘غرس ُِوٞجتْ جُٔحُ٤س ،كؼِ ٢جُٔذهن جُطخط٤و
ٍُكق ٍٞػِ ٢أدُس ٓشجؾؼس ًحك٤س ٓٝو٘ؼس ضطؼِن ذٞؾٞد ٝفالق٤س جُٔخضٝ ٕٝرُي ػٖ
هش٣ن قنٞس ػِٔ٤س جُؿشد جُلؼِٓ ٢ح ُْ  ٌٖ٣رُي ؿ٤ش ػِٔ.٢
 ك ٢قحُس ػذّ ضٌٖٔ جُٔذهن ٖٓ قنٞس ؾشد جُٔخض ٕٝك ٢جُٔٞػذ جُٔخطو ٗظشجً ُظشٝف
ؿ٤ش ٓطٞهؼس ،كؼِ ٢جُٔذهن إٔ ٣خطو ُِو٤حّ ذحُؿشد أ ٝذٔالقظس ج ُؿشد جُلؼِ ٢ك ٢ضحس٣خ
ذذٝ َ٣ػ٘ذ جُنشٝسز ١خطو جُٔذهن ألدجء ئؾشجءجش ٓشجؾؼس خحفس ضطؼِن ذحُطؼحٓالش
جُط ٢ضوغ ذ ٖ٤جُلطشضٖ٤
ً
 ػ٘ذٓح  ٌٕٞ٣قنٞس جُؿشد ؿ٤ش ػِٔٗ ٢ظشج ُؼٞجَٓ ٓػَ هر٤ؼس ٞٓٝهغ جُٔخض ،ٕٝكؼِ٢
جُٔذهن إٔ ٘٣ظش كٓ ٢ح ئرج ًحٕ ٘ٛحى ئؾشجءجش ذذِ٣س ضضٝد ٙذأدُس ٓشجؾغ ز ًحك٤س ٓٝالتٔس
كٔ٤ح ٣طؼِن ذٞؾٞد ٝقحُس جُٔخض٤ُ ٕٝقَ ئُ ٢ه٘حػس ذؼذّ جُكحؾس ئُ ٢جإلؽحسز ك ٢ضوش٣شٙ
ئُٝ ٢ؾٞد ه٤ذ ػِٗ ٢طحم جُطذه٤ن ٗحضؽ ػٖ ػذّ قنٞس جُؿشد.

انًُبصػبد وانًطبنجبد :7
6
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 ػِ ٢جُٔذهن إٔ ٣خطو ٍض٘ل٤ز جإلؾشجءجش جُط ٢ضٌٔ٘ ٖٓ ٚجُطؼشف ػِٝ ٢ؾٞد ج٘ٓ ١حصػحش
أٓ ٝطحُرحش ضٌ ٕٞجُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن جُخحمؼس ُِٔشجؾؼس هشكح كٜ٤ح ٝجُط ٢هذ ُٜ ٌٕٞ٣ح
ضأغ٤ش ٛحّ ػِ ٢جُوٞجتْ جُٔحُ٤س.
 ػ٘ذٓح ٣طرُِٔ ٖ٤ذهن ٝؾٞد دػح ١ٝهنحت٤س أٓ ٝطحُرحش أ ٝػ٘ذ ئػطوحد جُٔذهن ذآٌحٗ٤س
ٝؾٞدٛح ،ػِ ٙ٢جُطخط٤و ُالضقحٍ جُٔرحؽش ٓغ جُٔغطؾحس جُوحُِٗ ٢ٗٞؿٜس جُخحمؼس
ُِٔشجؾؼس.
٣ طْ ئػذجد خطحخ ُِٔغطؾحس جُوحٗ ٢ٗٞذٞجعطس ئدجسز جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ٣ٝشعَ ذٞجعطس
جُٔذهن ٝك ٚ٤ضطِد ئدجسز جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ٖٓ جُٔغطؾحس جُوحٗ ٢ٗٞإٔ ٣شد ٓرحؽشز ػِ٢
جُٔذهن.
انزأكُذاد انخبسخُخ :8
ٌ نبغً علً المدقق أن ٌُحدد ما إذا كان إستخدام المصادقات الخارجٌة ضروري
للحصول علً أدلة مراجعة كافٌة ومالئمة علً مستوي التؤكٌد

 .وعند قٌامه بهذا

التحدٌدٌ ،نبغً علً المدقق أن ٌقوم بدراسة خطر التحرٌف الهام والمإثر علً مستوي
التؤكٌد وتحدٌد كٌفٌة تخفٌض أدلة التدقٌق من إجراءات مراجعة آخري مُخطط لها لخطر
التحرٌف الهام والمإثر علً مستوي التؤكٌد إلً مستوي منخفض مقبول.
 على المدقق تصمٌم طلب المصادقات بما ٌتالءم مع أهداف التدقٌق المحددة.
 عندما يخطط المدقق للحصول على مصادقة عن بعض األرصدة أو المعلومات
األخرى ،وتطلب اإلدارة من المدقق أال ٌقوم بذلكٌ ،نبغً على المدقق دراسة ما إذا
كانت هناك أسباب منطقٌة لمثل هذا الطلب والحصول علً أدلة التدقٌق لتؤٌٌد صحة
طلبات اإلدارة ،وإذا وافق المدقق علً طلب اإلدارة فً عدم القٌام بإجراءات الحصول
علً مصادقة خارجٌة بخصوص مسؤلة محددة ،فٌنبغً علٌه أن

ٌخطط لتطبٌق

إجراءات مراجعة بدٌلة للحصول علً أدلة مراجعة كافٌة ومالئمة تتعلق بهذا
الموضوع.
 إذا لم ٌوافق المدقق على طلب اإلدارة وتم منعه من االستمرار فً المصادقاتٌ ،كون
هناك قٌد ع لى نطاق عمل المدقق وٌنبغً علٌه أن ٌدرس التؤثٌر الممكن لهذا علً
تقرٌره.
 عند أداء إجراءات المصادقةٌ ،نبغً على المدقق التخطٌط لمراقبة عملٌة إختٌار الذٌن
سٌتم إرسال الطلبات إلٌهم ولمراجعة إعداد وإرسال طلبات المصادقة وكذلك الردود
علً تلك الطلبات.
7

معاٌٌر االنتوساى " IASSA 1501أدلة الرقابة – اعتبارات محدّدة لبنود مختارة"
8
معٌار اإلنتوساى " IASSA 1505التؤكٌدات الخارجٌة ".
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فً حالة عدم إ ستالم المدقق رداً علً طلب مصادقة اٌجابٌة ٌنبغً علٌه التخطٌط ألداء
إجراءات مراجعة بدٌلة  ,وٌجب أن تكون إجراءات التدقٌق البدٌلة من النوع الذي ٌوفر
أدلة مراجعة تتعلق بالتؤكٌدات التً كان طلب المصادقة ٌهدف لتقدٌمها.



عندما ٌصل المدقق الستنتاج بؤن عملٌة المصادقات وكذلك إجراءات التدقٌق البدٌلة لم
توفر أدلة مراجعة كافٌة ومالئمة فٌما ٌخص تؤكٌد معٌنٌ ،نبغً علٌه التخطٌط ألداء
إجراءات مراجعة إضافٌة للحصول علً أدلة مراجعة كافٌة ومالئمة.

ٌ نبغً علً المدقق تقٌٌم ما إذا كانت عملً ة المصادقات الخارجٌة مع نتائج إجراءات
مراجعة اخري تم أداإها ٌوفران أدلة مراجعة كافٌة ومالئمة تتعلق بالتؤكٌد محل
التدقٌق.
اولشاساد انخطُخ:9
ٌ جب على المدقق أن ٌخطط للحصول على أدلة بؤن اإلدارة تقر بمسئولٌتها عن إعداد
القوائم المالٌة طبقا إلطار إعداد التقارٌر المالٌة المطبق وأنها قد إعتمدت هذه القوائم.
ٌ جب على المدقق أن ٌخطط للحصول على إقرارات مكتوبة من اإلدارة عن األمور
الهامة المتعلقة بالقوائم المالٌة وخاصة عندما ٌتعذر ال حصول علً أدلة مراجعة كافٌة
آخري.
ٌ نبغً أن ٌخطط المدقق للحصول على إقرار مكتوب من اإلدارة بؤنها:
أ .تعترف بمسئولٌتها عن تصمٌم الرقابة الداخلٌة وتنفٌذها لمنع الخطؤ وإكتشافه.
ب .تعتقد أن تؤثٌر تحرٌفات القوائم المالٌة غٌر المصوبة منفردة أو مجمعة والتً أكتشفها
المدقق خالل عملٌة التدقٌق غٌر هامة للقوائم المالٌة ككل

 ,وٌجب أن ٌتضمن اإلقرار

ملخصا ً بمثل تلك البنود أو ٌُلحق بإقرارات اإلدارة المكتوبة.
ج .تعترف بمسئولٌتها عن تصمٌم وتنفٌذ أعمال الرقابة الداخلٌة لمنع وإكتشاف أعمال
الغش والتدلٌس.
د .قد أفصحت ال لمدقق عن نتائج تقٌٌمها

لخطر أن تحرف القوائم المالٌة تحرٌفا ً هاما ً

ومإثراً نتٌجة للغش والتدلٌس.
ه .قد أفصحت ال لمدقق بمعرفتها عن أعمال الغش أو أعمال الغش المشتبه فٌها والتً
تإثر علً الجهة محل التدقٌق وتتعلق:
 باإلدارة .
 بالموظفٌن الذٌن ٌلعبون دورا هاما فً الرقابة الداخلٌة .
9

معٌار اإلنتوساى " IASSA 1580االقرارات الخطٌة".
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 باآلخرٌن عندما ٌكون ألعمال الغش والتدلٌس تؤثٌر هام ومإثر علً القوائم المالٌة .

 قد أفصحت ال لمدقق عن معلوماتها عن اي دعاوي بالغش أو عن الغش المشتبه فٌه
تإثر على القوائم المالٌة للجهة ٌقوم الموظفون أو الموظفون السابقون أو المحللون أو
المنظمون أو غٌرهم بإبالغها.
 على المدقق ا لتخطٌط للحصول على إقرارات مكتوبة بؤن اإلدارة قد كشفت له عن كافة
حاالت عدم اإللتزام بالقوانٌن واللوائح المعروفة أو المحتملة والتً سٌإخذ تؤثٌرها بعٌن
اإلعتبار عند إعداد القوائم المالٌة.
إذا تعارضت إقرارات اإلدارة مع أدلة مراجعةٌ ،جب علً

المدقق بحث الظروف المحٌطة بهذا

الموضوع وفً حالة الضرورة إعادة النظر فً مصداقٌة اإلقرارات األخرى المقدمة من اإلدارة .

[ة] فشق انؼًم:
٣طْ ضؾٌ َ٤كشم جُؼَٔ ذوشجس ٖٓ جإلدجسجش جُؼِ٤ح جُٔؾشكس ػِٓ ٠ؿٔٞػحش كشم ػَٔ ُذٟ
جُو٤حّ ذحُطخط٤و جُغ٘ ٟٞألػٔحٍ جُطذه٤ن.
هذ ٣طنف ػ٘ذ ٝمغ خطس جُطذه٤ن ٝجُط ٠ضٔػَ جُرشٗحٓؽ جُضُٓ٘ ٠ط٘ل٤ز كش٣ن ٜٓٔس جُطذه٤ن
ُألػٔحٍ جُشهحذس جُٔطِٞذس ُطكو٤ن أٛذجف جُطذه٤ن ػذّ ًلح٣س كشم جُؼَٔ عٞجء ٖٓ ٗحق٤س جُؼذد أٝ
جٌُلحءز ٝكٛ ٠ز ٙجُكحُس ٘٣رـ ٠ػِ ٠جُٔذهن ئػحدز جُ٘ظش ك ٠ضٞص٣غ جُؼَٔ ٝئٕ ُْ ضكون جٌُلح٣س
ػِ ٢إٔ ٣طِد ٖٓ جإلدجسز جُؼِ٤ح جُٔؾشكس ضٞك٤ش جُذػْ ٝكوح ً ُكحؾحش جُؼَٔ .
جُٔطِٞذس ٙ

[ج] اإليكبَُبد انًبدَخ:
جُطذه٤ن
ػِ ٠جُؿٜحص جألػُِِ ٠شهحذس ضٞك٤ش جالٌٓحٗ٤حش جُٔحد٣س جُٔطِٞذس إلٗؿحص أػٔحٍ
عٞجء ٖٓ ق٤ع جألؾٜضز ٝجألدٝجش جُٔغحػذز ،أ ٖٓ ٝق٤ع ذذالش جُغلش ٝجإلػحؽس جُالصٓس ُِو٤حّ
ذٜٔٔس جُشهحذس ذؾٌَ ٣كون ٓططِرحش ٓ٤ػحم ٝآدجخ ٝعِ٤ًٞحش جُٜٔ٘س ٝذٔح ال ٣ؿؼَ كشم جُؼَٔ ك٠
قحؾس ُٔططِرحش ضٞكشٛح ُٜح جُؿٜحش جُخحمؼس ُِشهحذس ٓٝح ُزُي ٖٓ ظالٍ ػِ ٠جعطوالُ٤س كشم
جُطذه٤ن.
ٝك ٠قحُس ػذّ ًلح٣س جالٌٓحٗ٤حش جُٔحد٣س ٣ؿد ػِ ٠جُٔذهن إٔ ٣طِد ٖٓ جإلدجسز جُؼِ٤ح
جُٔرحؽشز ُ ٚضٞك٤شٛح ٓغ ضٞم٤ف قحؾس جُؼَٔ ئُٜ٤ح ك ٠مٞء خطس جُطذه٤ن جُٔٞمٞػس.

ثبنثب :رسذَذ طشَك انزُفُز " أَشطخ انزخطُظ":10
ض٘وغْ أٗؾطس جُطخط٤و ئُ ٠هغٔ ٖ٤ست٤غٔٛ ٖ٤٤ح:
[ٝ ]1مغ جعطشجض٤ؿ٤س جُطذه٤ن جُؼحٓس ٖٓ خالٍ جُطؼشف ػِ ٠جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ٝجُطكذ٣ذ جُٔرذب
ُٔخحهش جُطذه٤ن.
[ٝ ]2مغ خطس ٓشجؾؼس ُؼِٔ٤س جُطذه٤ن ٝرُي ُطخل٤ل خطش جُطذه٤ن ُٔغط٘ٓ ١ٞخلل ٓور.ٍٞ
10

معٌار اإلنتوساي  " IASSA 1300التخطٌط لعملٌة الرقابة ".
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وٌوضح الشكل التالى رقم ( )1أنشطة التخطٌط لعملٌة الرقابة:

أَشطخ انزخطُظ نؼًهُخ انزذلُك
وضع استراتٌجٌة التدقٌق

وضع خطة التدقٌق
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وفٌما بلى سٌتم تناول كل من تلك النقاط بشئ من التفصٌل:
أوالً :وضع االستراتٌجٌة العامة للمراجعة:
٣ططِد ٝمغ جعطشجض٤ؿ٤س ٓشجؾؼس ػحٓس ٓح :٢ِ٣
( أ ) ضكذ٣ذ خقحتـ جُٜٔٔس جُط ٢ضكذد ٗطحهٜح ٓػَ ئهحس ئػذجد جُطوحس٣ش جُٔحُ٤س جُٔغطخذّ
ٓٝططِرحش جُطوحس٣ش جُخحفس ذحُ٘ؾحه ٝأٓحًٖ ٝقذجش جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن .
(خ) جُطؼشف ػِ ٢أٛذجف ئػذجد ج ُطوحس٣ش جُخحفس ذحُٜٔٔس ٝرُي ُطخط٤و ضٞه٤ص ػِٔ٤س جُطذه٤ن
ٝهر٤ؼس جالضقحالش جُٔطِٞذس ٓػَ آخش ٓٞػذ إلػذجد جُطوحس٣ش عٞجء ٜٓ٘ح جُذٝس٣س أ ٝجُٜ٘حت٤س
ٝجُطٞجس٣خ جُٜحٓس ُالضقحالش جُٔطٞهؼس ٓغ جإلدجسز  ٝجُٔغث ٖ٤ُٞػٖ جُكًٔٞس.
(ؼ) دسجعس جُؼٞجَٓ جُٜحٓس جُط ٢عطٌٓ ٕٞكٞس جسضٌحص ُؿٜٞد كش٣ن جُؼَٔ ٓع ٍ ضكذ٣ذ ٓغط٣ٞحش
جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ٝ ،ضكذ٣ذ ٓرذتُِ٘ٔ ٢حهن جُط ٌٖٔ٣ ٢إٔ ضض٣ذ ذٜح ٓخحهش جُطكش٣ق جُٜحّ
ٝجُٔإغشٝ ،ضكذ٣ذ ٓرذتٌُِٗٞٔ ٢حش جُٜحٓس ٝأسفذز جُكغحذحشٝ ،ضوٓ ْ٤٤ح ئرج ًحٕ ُِٔ ٌٖٔ٣ذهن
إٔ ٣خطو ُِكق ٍٞػِ ٢أدُس ٓشجؾؼس ضطؼَم ذلؼحُ٤س ٗظحّ جُشهحذس جُذجخِ٤س ٝ ،ضكذ٣ذ أ ْٛأقذظ
أٗؾطس ُِٔ٘ؾأزٝ ،جُطوحس٣ش جُٔحُ٤س ٝ ،أ٣س ضطٞسجش أخش ٟرجش فِس.
انزؼشف ػهً خظبئض انًهًخ:
٣طْ جُطؼشف ػِ ٠خقحتـ جُٜٔٔس ٖٓ خالٍ ٓح:٠ِ٣
أ -جُ ٌَ٤ٜجُط٘ظُِٞ ٠ٔ٤قذز جُخحمؼس ُِشهحذس.
خ -دسجعس جُوٞجتْ جُٔحُ٤س جُغحذوس ُِٞقذز جُخحمؼس ُِشهحذس ٝك ٠قحُس جُٞقذجش جُؿذ٣ذز ٖٓ خالٍ
ؽٜحدجش جإلدجسز ق٤ع إٔ ئػذجد جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ٓغث٤ُٞطٜح.
ؼ -ضوحس٣ش جُطذه٤ن ػٖ جُغ٘ٞجش جُغحذوس.
د  -جُٔٞجصٗحش جُط ٠ضؼذٛح جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ُِلطشجش جُوحدٓس.
ٛـ  -ئهحس ئػذجد جُطوحس٣ش جُٔحُ٤س ٓٝططِرحش جُطوحس٣ش جُخجفس ذحُٖؽحه ٝأٓحًٖ ٝقذجش جُ٘ؾحه.
 جُطؼشف ػِ ٠جُ ٌَ٤ٜجُط٘ظُِٞ ٠ٔ٤قذز:
 ٣طْ جُشؾٞع ُِ ٌَ٤ٜجُط٘ظُِٞ ٠ٔ٤قذز ٖٓ جُِٔق جُذجتْ. ٣طْ هِد ذ٤حٕ ٖٓ جإلدجسز ذأ ٟضـ٤شجش هذ ضْ ئؾشجءجٛح ػِ ٠جُ ٌَ٤ٜجُط٘ظٝ ٠ٔ٤ضذسؼذحُِٔق جُذجتْ.
 دسجعس جُ ٌَ٤ٜجُط٘ظٝ ٠ٔ٤جُطـ٤شجش جُط ٠قذغص ػِٜ٤ح ٝجألظجس جُٔطٞهؼس ػِٜ٤ح ػِ ٠ػِٔ٤حشجُطذه٤ن.
 دسجعس جُوٞجتْ جُٔحُ٤س جُغحذوس:
كٛ ٢ز ٙجُلطشز ال ضٌ ٕٞجُوٞجتْ جُٔحُ٤س ػٖ جُلطشز جُٔحُ٤س ٓكَ جُطذه٤ن هذ فذسش ذؼذ
ُٝزُي ٣و ّٞكش٣ن ٜٓٔس جُطذه٤ن ذذسجعس جُوٞجتْ جُٔحُ٤س جُغحذوس ٝضوحس٣ش ٓذهو ٠جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ػِٜ٤ح
ٝجُٔٞجصٗحش جُطٝ ٠مؼطٜح جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ُِلطشز جُوحدٓس ٝجُٔٞجصٗحش ػٖ جُؼٞجّ جُغحذوس
جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن
ٓٝوحسٗطٜح ذحُوٞجتْ جُٜ٘حت٤س ُِٞهٞف ػِ ٠دسؾس جالػطٔحد ػِٞٓ ٠جصٗحش
ٝجعطخذجّ جإلؾشجءجش ج ُطكِ٤ِ٤س كٝ ٢مغ ضقٞس ُِوٞجتْ جُٔحُ٤س جُٔطٞهؼس ػٖ جُلطشز ٓكَ جُطذه٤ن
ذحعطخذجّ جإلؾشجءجش جُطكِ٤ِ٤س.
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٣وقذ "ذحإلؾشجءجش جُطكِ٤ِ٤س " ضو ْ٤٤جُٔؼِٓٞحش جُٔحُ٤س ػٖ هش٣ن دسجعس جُؼالهحش
جُٔطٞهؼس كٔ٤ح ذ ٖ٤جُر٤حٗحش جُٔحُ٤س أٝؿ٤ش جُٔحُ٤س.11
 ٌٖٔ٣جعطخذجّ ًال أعحُ٤د جإلؾشجءجش جُصقِ٤ِ٤س ٝجالققحت٤س جُرغ٤طس ٝجُٔطوذٓس ٖٓٝ
جألعحُ٤د جإلققحت٤س جُرغ٤طس ٓح :٠ِ٣
[ ]1جُطكِ َ٤جُٔحُ.٠
[ ]2جُ٘غد جُٔحُ٤س.
الرسهُم انًبنً:
٣وقذ ذحُطكِ َ٤جُٔحُ ٠جعطخذجّ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألعحُ٤د ذٜذف ئظٜحس جالسضرحهحش جُٔخطِلس
ذ ٖ٤ػ٘حفش جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ٝجُطـ٤شجش جُط ٠هشأش ػِ ٠ضِي جُؼ٘حفش ٖٓ كطشز ٓحُ٤س ألخش.ٟ
 ٌٖٔ٣ئؾشجء جُطكِ َ٤جُٔحُ ٠ذحعطخذجّ ػذد ٖٓ جألعحُ٤د جُل٘٤س :٠ٛٝ
[أ] جُطكِ َ٤جألكوُِ ٠وٞجتْ جُٔحُ٤س:
٣ٝوقذ ذٓ ٚوحسٗس جُر٘ٞد جُٞجسدز ذٜز ٙجُوٞجتْ ُؼذز كطشجش ٓحُ٤س ٓططحُ٤س ذك٤ع ٣طْ ضكذ٣ذ
هٔ٤س ٗٝغرس جُطـ٤شجش ذ ًَ ٖ٤كطشز ٓحُ٤س ٝكطشز ٓكذدز ًغ٘س أعحط ٞٔٗ (.رؼ سهْ ٓ 2،1شقِس
جُطخط٤و ٗٔٞرؼ ُِطكِ َ٤جألكوُِ ٠وٞجتْ جُٔحُ٤س)
[خ] جُطكِ َ٤جُشأعُِ ٠وٞجتْ جُٔحُ٤س:
٣ٝوقذ ذحُطكِ َ٤جُشأعُِ ٠وٞجتْ جُٔحُ٤س ضكذ٣ذ جُطٞص٣غ جُ٘غرُِ ٠ر٘ٞد جُٞجسدز ذٜز ٙجُوٞجتْ
ػٖ كطشز ٓكحعر٤س ٓؼ٘٤س ٖٓ خالٍ جألسهحّ جُٔطِوس ُٜز ٙجُر٘ٞد ئُٗ ٠غد ّ ت٣ٞس ٝكوح ً ُٔؿٔٞػحش
ٓطٔحغِس ذـ٤س ئظٜحس جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ٌَُ ذ٘ذ ٓٝح ٣طشأ ػِ ٖٓ ٚ٤ضـ٤٤ش ذحُٔوحسٗس ٓغ جُلطشجش جُٔحُ٤س
جُٔ٘ؼش جُٔػِ٤س ،ذحإلمحكس ُطكذ٣ذ ٓذٓ ٟالءٓس ٛزج
آ
جُغحذوس أ ٝذحُٔوحسٗس ٓغ ٓػ ِٚ٤ك ٠جُق٘حػس أٝ
جُطٞص٣غ جُ٘غرٝ ٠ئظٜحس جُطوِرحش ؿ٤ش جُؼحد٣سٞٔٗ ( .رؼ سهْ ٓ 4 ،3شقِس جُطخط٤و ٗٔٞرؼ ُِطكَِ٤
جُشأعُِ ٠وٞجتْ جُٔحُ٤س)
انُغت انًبنُخ :
ضغطخذّ ػذز ٓؼح٤٣ش كٓ ٠ؿحٍ ضكِ َ٤جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ػٖ هش٣ن جُ٘غد جُٔحُ٤س ُؼَ أٜٔٛح ٓح :٢ِ٣
[أ] جُٔؼح٤٣ش جُٔطِوس ٢ٛٝ :جُ٘غد جُط ٠أفرف جعطؼٔحُٜح كٓ ٠ؿحٍ جُطكِ َ٤جُٔحُٓ ٠طؼحسف ػِٚ٤
ك ٠ؾٔ٤غ جُٔؿحالش.
[خ] ٓؼ٤حس جُق٘حػسٓ ٞٛٝ :طٞعو ٗغد ٓأخٞرز ُٔؿٔٞػس ًر٤شز ٖٓ جُؾشًحش جُط ٠ض٘طٔ ٢ئُ٠
ف٘حػس ٝجقذز ٖٓ كطشز صٓ٘٤س ٓكذدز.
[ؼ] جُٔؼ٤حس جُطحس٣خ٘ٛٝ :٠ح ٣ؼطرش جالضؿح ٙجُز ١جضخز ٙأدجء جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ك ٠جُٔحمٓ ٠ؼ٤حس
ٛحّ ُو٤حط أدجتٜح جُكحُٝ ٠جُٞهٞف ػِ ٠أدجتٜح جُٔطٞهغ ك ٠جُٔغطورَ.
 ٌٖٔ٣ٝضق٘٤ق جُ٘غد جُٔحُ٤س ذقلس ػحٓس ئُ ٠جُٔؿٔٞػحش جُشت٤غ٤س جُطحُ٤س:
َغت انشثسُخ:
ٓؼذٍ جُؼحتذ ػِ ٠جالعطػٔحس = فحك ٢جُذخَ ÷ ئؾٔحُ ٠جألف ٍٞجُٔغطػٔشز
ٓؼذٍ جُؼحتذ ُألف ٍٞجُؼحِٓس = فحك ٠جُذخَ ÷ ئؾٔحُ ٠جألف ٍٞجُؼحِٓس
ٓؼذٍ جُؼحتذ ػِ ٠قوٞم جٌُِٔ٤س = فحك ٠جُذخَ ÷ قوٞم قِٔس جألعْٜ
11

معٌار اإلنتوساي  " IASSA 1520اإلجراءات التحلٌلٌة ".

25

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

ٓؼذٍ جُؼحتذ ُِٔر٤ؼحش= فحك ٠جُذخَ ÷ فحك ٠جُٔر٤ؼحش
ٓؼذٍ ٓؿَٔ جُشذف= ٓؿَٔ جُشذف ÷ فحك ٠جُٔر٤ؼحش
َغت انغُىنخ:
ٗغرس جُطذج =ٍٝجألف ٍٞجُٔطذجُٝس ÷ جالٍشصجٓحش جُٔطذجُٝس.
ٗغ٤س جُطذج ٍٝجُغش٣ؼس = جألف ٍٞجُٔطذجُٝس جألًػش عُٞ٤س ÷ جالُطضجٓحش جُْ ضذجُٝس.
ٗغرس جُغُٞ٤س جُ٘وذ٣س = جُ٘وذ٣س ٓٝح ك ٠قٌٜٔح ÷ جالُطضجٓحش جُٔطذجُٝس.
َغت انًذَىَُخ:
ٗغرس جُذُ ٕٞ٣كوٞم جٌُِٔ٤س= جالُطضجٓحش هق٤شز ٝهِ٣ٞس جألؾَ÷ قوٞم قِٔس جألع.ْٜ
ٗغرس جُذ ٕٞ٣إلؾٔحُ ٠جألف =ٍٞجالُطضجٓحش هق٤شز ٝهِ٣ٞس جألؾَ÷ ئؾٔحُ ٠جألف.ٍٞ
ٗغرس  ٌَ٤ٛجُطٔ =َ٣ٞجالُطضجٓحش هِ٣ٞس جألؾَ÷ ئؾٔحُ ٠جالُطضجٓحش هِ٣ٞس جألؾَ ٝقوٞم قِٔس
جألع.ْٜ
ٗغرس ضـط٤س جُلٞجتذ= فحك ٠جُذخَ هرَ جُلٞجتذ ٝجُنشجتد ÷ جُلٞجتذ جُغ٘٣ٞس.
ٓؼذٍ ضـط٤س جألػرحء جُػحذطس= فحك ٠جُذخَ هرَ جُنشجتد ٝجُلٞجتذ ٝجإل٣ؿحس÷ جُلٞجتذ ٝجإل٣ؿحس
َغت يخزهطخ:
ٓؼذٍ دٝسجٕ جُٔخض = ٕٝضٌِلس جُٔر٤ؼحش ÷ ٓطٞعو جُٔخضٕٝ
أ = ٝفحك ٠جُٔر٤ؼحش ÷ ٓطٞعو جُٔخضٕٝ
ٓؼذٍ دٝسجٕ جُؼٔالء = فحك ٠جُٔر٤ؼحش ج٥ؾِس÷ ( ٓطٞعو أسفذز جُؼٔالء ٝأٝسجم جُورل)
ٓطٞعو كطشز جُطكقٓ (= َ٤طٞعو أسفذز جُؼٔالء ٝأٝسجم جُورل ÷ فحك ٠جُٔر٤ؼحش ج٥ؾِس) × 360
ٓؼذٍ دٝسجٕ جألف ٍٞجُػحذطس = فحك ٠جُٔر٤ؼحش ÷ فحك ٠جألف ٍٞجُػحذطس.
ٓؼذٍ دٝسجٕ جألف = ٍٞفحك ٠جُٔر٤ؼحش ÷ ئؾٔحُ ٠جألف.ٍٞ
َغت انًُى:
ٗغرس جُطٞص٣ؼحش جُٔذكٞػس = ئؾٔحُ ٠جُطٞص٣ؼحش ÷ فحك ٠جُشذف.
ٗغرس جُطٞص٣ؼحش جُٔذكٞػس ُألع ْٜجُؼحد٣س= ٗق٤د جُغ ْٜجُؼحد ٖٓ ٟجُطٞص٣ؼحش ÷ سذك٤س جُغ.ْٜ
ًٔح  ٌٖٔ٣جعطخذجّ جألعحُ٤د جالققحت٤س جُٔططٞسز ٓػَ جالسضرحه ٝجالٗكذجس.
٣ؿد ػِ ٢جُٔذهن ٖٓ خالٍ دسجعس جُوٞجتْ جُٔحُ٤س جُغحذوس جُكٌْ ػِٓ ٠ح ئرج ًحٗص ٘ٛحى
 ١ك ٢هذسز
ظشٝف أ ٝأقذجظ ٓشضرطس ذٔخحهش جُ٘ؾحه ٝجُط ٢هذ ضإد ١ئُٝ ٢ؾٞد ؽي ؾٛٞش
جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ػِ ٢جالعطٔشجس.
ك ٢قحُس ٝؾٞد أقذجظ أ ٝظشٝف هذ ٗإد ١ئُ ٢ؽي ؾٛٞش ١كٓ ٢ذ ١هذسز جُؿٜس ٓكَ
٣ؿد ػِ ٢جُٔذهن إٔ ٣و ّٞذٔح :٢ِ٣
جُطذه٤ن ػِ ٢جالعطٔشجس , 12ف
(أ)

12

ككـ خطس جإلدجسز ٝئؾشجءجضٜح جُٔغطورِ٤س ذ٘حء ػِ ٢ضؤٜ٤٤ح ُلشك جالعطٔشجس٣س.
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(ٝخ) جُكق ٍٞػِ ٢أدٍ ز ضذه٤ن ًحك٤س ٘ٓٝحعرس ُطأً٤ذ أ ٝجعطرؼحد جُؾي ك ٢هذسز جُؿٜس ٓكَ
جُطذه٤ن ػِ ٢جالعطٔشجس ٝرُي ػٖ هش٣ن ض٘ل٤ز ُ ٙإلؾشجءجش جُط٣ ٢ؼطرشٛح مشٝس٣س ٣ٝ ،ؾَٔ رُي
دسجعس ٓذ ١كحػِ٤س خطو جإلدجسز ٝأ٣س ػٞجَٓ ٓخللس أخش.ٟ
(ٝؼ) جُكق ٍٞػِ ٢ئهشجسجش ٌٓطٞذس ٖٓ جإلدجسز ػٖ خططٜح ٝئؾشجءجضٜح جُٔغطورِ٤س.
ك ٢مٞء رُي ٣ؿد إٔ ٣و ّٞجُٔذهن ذٔٔحسعس جُكٌْ جُؾخقُ ٢طكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٘ٛحى
ضأًذ ؾٛٞش ١كٔ٤ح ٣طؼِن ذأقذجظ أ ٝظشٝف هذ ضإد٘ٓ ١لشدز أٓ ٝؿطٔؼس ئُ ٢ؽي ؾٛٞش ١ك٢
ٓذ ١هذسز جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ػِ ٢جالعطٔشجس ٝضو ْ٤٤دسؾس ًلح٣س جالكقحـ كٛ ٢زج جُخقٞؿ.
ٌ إػذاد انزمبسَش واورظبود يغ اإلداسح
[ ]2انزؼشف ػهٍ أهذاف إػذاد انزمبسَش انخبطخ ويىاع د
و انًغئىنٍُ ػٍ انسىكى ح :
هذ ٣طنٖٔ جع٘حد ٜٓٔس جُطذه٤ن ذؼل جُٜٔحّ جُٔشضرطس ذٜح ٓػَ ٜٓحّ جُلكـ ؿ٤ش جُٔكذٝد
ُِوٞجتْ جُٔحُ٤س جُلطش٣س ُِٞقذز ٓكَ جُلكـ ًٝزُي ككـ جالهشجسجش جُنش٣ر٤س ُِؿٜس جُخحمؼس
ُِشهحذس ٝأٜٓ ٟحّ أخش ٟضططِرٜح ػِٔ٤س جالع٘حد أ ٝهذ ضطِرٜح ئدجسز جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن جُخحمؼس أٝ
جُٔغث ٖ٤ُٞػٖ جُكًٔٞس ذٜح ٝضطلن ٓغ جُطٞؾ ٚ٤جُقحدس ٖٓ جُؿٜحص ذاع٘حد ػِٔ٤س جُطذه٤ن أٝ
جُطٞؾٜ٤حش جُط٘ظ٤ٔ٤س ك ٢جُؿٜحص.
٘٣رـ ٠ػِ ٠جُٔذهن دسجعس جُطوحس٣ش جُٔطِٞذس ٞٓٝجػ٤ذ جالضقحالش ٓغ ئدجسز جُؿٜس ٓكَ
جُطذه٤ن ٝجُٔغث ٖ٤ُٞػٖ جُكًٔٞس ذٜح ٝرُي ُٔشجػحضٜح ػ٘ذ ٝمغ خطس جُطذه٤ن.
ًٔح هذ ٣غ٘ذ ُلش٣ن جُطذه٤ن ٜٓٔس ضذه٤ن أًػش ٖٓ ؾٜس ك ٢رجش جُٞهص ٓٔح ٞ٣ؾد ٝمغ
خطس ضؾَٔ ٓططِرحش ٝضٞه٤طحش جُو٤حّ ذٜٔحّ جُطذه٤ن ك ًَ ٢جُؿٜحش جُط٣ ٠و ّٞذطذه٤وٜح ذؿحٗد
جُخطس جُٔغطوِس ٌَُ ؾٜس خحمؼس ُِشهحذس.
[ ]3دساعخ انؼىايم انهبيخ انزٍ عزكىٌ يسىس اسركبص ندهىد فشَك انؼًم :
أ -رسذَذ دسخخ انزأكذ انًسذدح يٍ لجم اندهبص ودسخخ انًخبطش انكهُخ انًمجىنخ.
٣طْ ضكذ٣ذ دسؾس جُطأًذ ٖٓ هرَ ئدجسز جُؿٜحص جأل ػُِِ ٠شهحذس ٝػحدز ٣طْ ضكذ٣ذٛح ذ٘غرس
 ٌُٖٝ %95هذ ضٌ ٕٞدسؾس جُػوس جُٔطِٞذس ك ٢ذؼل جُٜٔحّ أًرش ٖٓ رُي ٝهذ ٣غٔف ذطخل٤ل ٛزٙ
جُذسؾس كٜٓ ٢حّ ٝكوح ُشؤ٣س جإلدجسز جُؼِ٤ح ذحُؿٜحص ٝجُٜٔحّ جُطٌِ٣ ٠ق ذٜح جُؿٜحص ٗلغ.ٚ
ٝذطكذ٣ذ دسؾس جُػوس جُٔطِٞذس ٣طْ ضكذ٣ذ جُٔخحهش جُطذه٤ن جٌُِ٤س جُٔورُٞس ق٤ع أٜٗح جٌَُٔٔ
ُذسؾس جُػوس كل ٠قحُس دسؾس جُػوس جُٔطِٞذس ٓ %95 ٠ٛػالً ضٌ ٕٞجُٔخحهش جُٔورُٞس ٗ ٠ٛغرس
ٌٛٝ ،%5زج.....
٣طْ قغحخ هٔ٤س جُٔخحهش جُٔورُٞس ذحُ٘غرس ُوحتٔس جُٔشًض جُٔحُ ٠ذحُ٘غرس ُنؼق هٔ٤س
جألف ٍٞذٜح ،أٓح ذحٍٕعرس ُوحتٔس جُذخَ ك٤طْ قغحذٜح ذحُ٘غرس إلؾٔحُ ٠جُٔر٤ؼحش /جإل٣شجد.
ة -لُبط انًخبطش انًزأطهخ ويخبطش انشلبثخ نهمىائى ونجُىد لبئًخ انًشكض انًبنً:13
ذؼذ ضكذ٣ذ هٔ٤س جُٔخحهش جٌُِ٤س جُٔطِٞخ جُطٞفَ ئُٜ٤ح ٣طْ ضكِ َ٤ضِي جُٔخحهش ئُ٠
ٓغررحضٜح ٝجُط ٠ضطٔػَ ك ٢غالظ أٗٞجع ٖٓ جُٔخحهش:
أوو :انًخبطش انًزأطهخ ٓ ٞٛ :خحهش ضؼشك أسفذز جُكغح ذحش أ ٝكثحش جُٔؼحٓالش ذطر٤ؼطٜح
ُطكش٣لحش مد ضٌٛ ٕٞحٓس عٞجء ذٔلشدٛح أ ٝػ٘ذ ضؿٔ٤ؼٜح ذأخطحء ك ٢أسفذز أ ٝكثحش آخش.ٟ
13
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ثبَُب  :يخبطش انشلبثخ ٓ ٞٛ :خحهش ٝهٞع ضكش٣ق ٛحّ ك ٠أسفذز جُكغحذحش أ ٝك ٢كثس ٖٓ
جُٔؼحٓالش ٝجُط ٢هذ ضٌٛ ٕٞحٓس عٞجء ذٔلشدٛح أ ٝػ٘ذ ضؿٔ٤ؼٜح ٓغ أخطحء ك ٢أسفذز أ ٝكثحش
آخشٝ ٟال ٣طْ ٓ٘ؼٜح أ ٝجًطؼجكٜح ٝضقك٤كٜح كٝ ٠هص ٓ٘حعد ػٖ هش٣ن ٗظحّ جُشهحذس جُذجخِ٤س .
ٝػ٘ذٓح  ٌٕٞ٣خطش جُشهحذس ٓطؼِن ذٔٞمٞع جُٜٔٔس ٣ظَ خطش جُشهحذس ٓٞؾٞد ذغرد جُٔكذدجش
جُٔطأفِس ك ٠ضقٔٝ ْ٤ضؾـ َ٤أٗ ٟظحّ ُِشهحذس جُذجخِ٤س.
ثبنثب ًال :يخبطش ػذو اوكزشبف ٓ ٞٛ :خحهش إٔ ضؼؿض ئؾشجءجش جُطكون جُط٣ ٢و ذوٜح جُٔذهن ػٖ
جًطؾحف أخطحء ك ٢أسفذز جُكغحذحش أ ٝك ٢كثحش جُٔؼحٓالش هذ ضٌٛ ٕٞحٓس عٞجء ذٔلشدٛح أ ٝػ٘ذ
ضؿٔ٤ؼٜح ٓغ أخطحء ك ٢أسفذز أ ٝكثحش آخش.ٟ
٣طْ ه٤حط جُٔخحهش جُٔطأفِس ٓٝخحهش جُشهحذس ًٔح ع٤طْ ؽشقٝ ٚذؼذ رُي ٣طْ ضكذ٣ذ ٓخحهش ػذّ
جالًطؾحف ذحُٔؼحدُس جُطحُ٤س:
خك=خل×خق×خف
حٌث إن :
خ ل  :المخاطر المالزمة.
خ ف  :مخاطر االكتشاف.

خ ك  :المخاطر الكلٌة.
خ ق  :خطر الرقابة.

ٝكوح
ضو ّٞكٌشز ٓؼحدُس ه٤حط جُٔخحهش ػِ ٠ضكِٓ َ٤خحهش جُطكش٣ق جُٜحّ ٝجُؿٛٞشٟ
ُٔقحدسٛح ضِي جُٔخحهش ـ٣ع ٣طؼِن جُٔقذس جأل ٍٝذطر٤ؼس ٗؾحه جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ٝجُظشٝف
جالهطقحد٣س ٣ٝطِن ػِ ٚ٤جُٔخحهش جُٔطأفِس.
أٓح ٓخحهش جُشهحذس كطو٤ظ جقطٔحٍ كؾَ ٗظحّ جُشهحذس جُذجخِ٤س ك ٢جًطؾحف جُطكش٣لحش جُط٠
٣س ه٤حط ٛز ٙجُٔخحهش.
ضطؼشك ُٜح جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ٝع٤طْ ؽشـ ٓل ّٜٞجُشهحذس جُذجخِ٤س ٤ًٝق
أٓح ٓخحهش ػذّ جالًطؾحف ضطٔػَ ك ٢جقطٔحٍ كؾَ جُٔذهن ك ٢جًطؾحف جُطكش٣لحش  ٝضشضرو
ُكذ ًر٤ش ذحػطٔحد ٙػِ ٠جُؼ٘٤حش ك ٢ػِٔٝ ٚرُي ذؾشه ضٞجكش جٌُلحءز جُٔ٤ٜ٘س ٝجُؼ٘ح٣س جُٔ٤ٜ٘س
جُٞجؾرس.
ٝٝكوح ُ٘ظش٣س جالقطٔحالش ٣طْ قغحخ جالقطٔحٍ جُْ ؽطشى ذنشذٜح ٓؼح كٔخحهش جُطذه٤ن
جٌُِ٤س ضطكون كٝ ٢ؾٞد ضكش٣لحش ُْ ضٌطؾق ٗط٤ؿس هر٤ؼس ٝظشٝف جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ٝ ،كؾَ
ٗظحّ جُشهحذس جُذجخِ٤س ك ٢جًطؾحكٜحٝ ،جخ٤شج كؾَ جُٔذهن ك ٢جًطؾحكٜح.
٣طْ ه٤حط دسؾس جُخطش ػذّ جالًطؾحف ػِٓ ٠غط ٟٞجُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ًٌَ ٝ ،أ٣نح
ػِٓ ٠غط ًَ ٟٞذ٘ذ ٖٓ ذ٘ٞد جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ،ضغطخذّ ه٤حط جُٔؼحدُس جُطحُ٤س ك ٢ه٤حعٜح:
ٓخحهش ػذّ جالًطؾحف = ٗغرس جُٔخحهش جٌُِ٤س ÷ (ٓخحهش جُشهحذس  Xجُٔخحهش جُٔطأفِس)
ضغطخذّ ٓخحهش ػذّ جالًطؾحف ذحُ٘غرس ُِٔ٘ؾأز ك ٠ضكذ٣ذ هٔ٤س جُكذ جألهق ٠جُخطأ جُزٌٖٔ٣ ٟ
هر ُٚٞػِٓ ٠غط ًَ ٟٞهحتٔس كارج ًحٗص ٗغرس ٓخحهش ػذّ جالًطؾحف =  ،%5كٜزج ٣ؼ٘ ٠إٔ جُكذ
جألهقُ ٠ألخطحء جُط ٌٖٔ٣ ٠إٔ ضؾِٜٔح هحتٔس جُٔشًض جُٔحُُ ٠طكو٤ن دسؾس جُطأًذ جُٔطِٞذس ٞٛ
ه ْ٤ز ئؾٔحُ ٠أسفذز جُكغحذحش جُط ٠ضؾِٜٔح هحتٔس جُٔشًض جُٔحُ ٠كٛ ٠ز ٙجُ٘غرسًٝ ،زُي جألٓش
ذحُ٘غرس ُوحتٔس جُذخَ ٣ ٌُٖٝطْ قغحذٜح ػِ ٠أعحط ئؾٔحُ ٠إل٣شجدجش جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن.
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ضٞصع جُكذ جألهقُ ٠ألخطحء جُٔورُٞس جإلؾٔحُ٤س ػِ ٠جُر٘ٞد ػِ ٠أعحط جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ٝجُط٠
ع٤طْ ػسقٜح كٔ٤ح ذؼذ.
٣ؿد ضٞغ٤ن ًَ ٖٓ ػِٔ٤س ضكذ٣ذ ٝه٤حط جُٔخحهش ٝجػطٔحدٛح ٖٓ جُٔغط١ٞجش جإلدجس٣س  ٝجإلؽشجك٤س
جألػٍُِٔ ٠ذهن ذؼذ جالٗطٜحء ٖٓ ٗطحتؿٜح ٣ٝطْ جإلدسجؼ ذؼذ جالػطٔحد ك ٠جُِٔق جُؿحسًٔ ،ٟح ٣ؿد
ضٞغ٤ن خطس جُطذه٤ن جُط٣ ٠ؼذٛح جُٔذهن ٖٓ جُٔغط٣ٞحش جإلدجس٣س  ٝجإلؽشج ك٤س جألػِ ٠ذؼذ جػطٔحدٛح
ٖٓ ك ٠جُِٔق جُؿحسٝ ٟأسعحٍ فٞسز ٜٓ٘ح ذؼذ جالػطٔحد ُلش٣ن سهحذس جُؿٞدز.

أوو :لُبط انًخبطش انًزأطهخ:
يفهىو انًخبطش انًزأطهخ ( انًالصيخ ):

جُخهش جُٔطأفَ  " ٞٛهحذِ٤س ضؼشك سف٤ذ قغحخ ٓؼ ٖ٤أٞٗ ٝع ٓؼ ٖٓ ٖ٤جُؼِٔ٤حش
ُكذٝظ خطأ ؾٛٞش ٌٕٞ٣ٝ ٟؾٛٞش٣ح ئرج جؾطٔغ ٓغ ؿ٤ش ٖٓ ٙجألخطحء ك ٢أسفذز جُكغحذحش أٝ
ػِٔ٤حش أخش ٟذـل جُ٘ظش ػٖ ٝؾٞد ٗظحّ سهحذس دجخِ٤س  ٞٛٝ ،جألٓش جُز٣ ١ؼ٘ ٢إٔ جُٔخحهش
جُٔالصٓس ضطؼِن ذوذ٤ؼس جُؼ٘قش أ ٝجُكغحخ جُٔؼٖ." ١
ٛزج جُخطش جُ٘حضؽ ػٖ ػحِٓٔٛ ٖ٤ح:
* جُظشٝف جالهطقحد٣س ُِٔ٘ؾأز.
* جعطوحٓس ٝأٓحٗس جإلدجسز.
٣طْ ضوذ٣شٛح ذقلس ٓغطوِس ػـٖ جُٔخحهش جُشهحذ٤سٝ .إٔ ٘ٛحى ًػ٤شجً ٖٓ جُؼٞجَٓ جُط ٢ضإغش
ذقلس ػحٓس ػِ ٠جُٔخحهش جُٔطأفِس ٓػَ:
ـ ظشٝف جُق٘حػس جُط٘٣ ٢طٔ ٢ئُٜ٤ح جُؼٔ.َ٤
ـ جُظشٝف جالهطقحد٣س ٝجُطؾش٣ؼ٤س جُط ٠ضؼَٔ ك ٢ظِٜح جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن .
ـ هر٤ؼس ػِٔ٤حش جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن .
ـ جُظشٝف جُطؾـ٤ِ٤س ُِٔ٘ؾأز.
ـ جُٞمغ جُطغ٣ٞوُِ٘ٔ ٠ؾأز.
ـ جُٞمغ جالعطػٔحس ٝ ٟجُطٔ.٠ِ٣ٞ
ـ ضو ْ٤٤جإلدجسزٝ ،ئهحس جُوٞجتْ جُٔحُ٤س.
٣ٝطْ ه٤حط جُٔخحهش جُٔطأفِس ذحعطخذج ّ ٗٔحرؼ ٓشقِس جُطخط٤و أسهحّ ( ٖٓ  1ئُٝ ) 12 ٠جُط٠
ضو ّٞػِ ٠ئػطحء ٝصٕ ٗغر ٌَُ ٠ػ٘قش ٖٓ جُؼ٘حفش جُغحذوس ٝضو ْ٤٤جُر٘ٞد جُط٣ ٠ؾِٜٔح ذؾٌَ
ًٔٝ ٠ضؿٔ٤غ ضِي جُؼ٘حفش ُِٞف ٍٞئُ ٠دسؾس ٓالءٓس ذ٤ثس جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ٜ٘ٓٝح ٣غط٘طؽ
جُٔخحهش جُٔطأفِس ً٘غرس ّ ًِٔس.
إٔ ه٤حط جُٔخحهش جُٔطأفِس  ٖٓ ٌٕٞ٣خالٍ هٞجتْ جالعصهقحء (ضِي جُ٘ٔحرؼ ) ٝجُط٣ ٠طْ ضؿٔ٤ؼٜح
ٖٓ جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ٝجُكق ٍٞػِ ٠جالؾحذحش ػِٜ٤ح ضكص أؽشجف كش٣ن جُؼَٔ.

ثبَُب :لُبط يخبطش انشلبثخ:
مفهوم الرقابة الداخلٌة:
عرف معٌار اإلنتوساى رقم  1315تفهم الجهة محل التدقٌق وبٌئتها وتقٌٌم
مخاطر التحرٌف الهام الرقابة الداخلٌة بؤنها " العملٌة المصممة والتى ٌتم تنفٌذها
بواسطة المسئولٌن عن الحوكمة واإلدارة واألفراد وذلك إلعطاء درجة تؤكد معقولة
عن تحقٌق أهداف الجهة محل التدقٌق فٌما ٌخص مصداقً ة التقارٌر المالًة  ،وفعالٌة
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وكفاءة العملٌات ،وااللتزام بالقوانٌن والنظم المطبقة ،وٌستتبع ذلك أن نظام الرقابة
الداخلٌة ٌتم تصمٌمه وتنفٌذه لمواجهة مخاطر النشاط المحددة التى تهدد تحقق أى من
هذه األهداف".

أهداف نظام الرقابة الداخلٌة:
[ ]1تحقٌق تؤكد معقول من تحقٌق مصداقٌة التقارٌر المالً ة من خالل ضبط
البٌانات المالٌة واختبار دقتها وزٌادة مصداقٌتها بحٌث ٌمكن لمستخدمٌها
االعتماد علٌها.
[ ]2تحقٌق تؤكد معقول من فعالٌة وكفاءة األنشطة التى تقوم بها الجهة محل
التدقٌق.
[ ]3تحقٌق تؤكد معقول من االلتزام بالقوانٌن.
[ ]4تحقٌق تؤكد معقول من االلتزام ب النظم السٌاسات الموضوعة بواسطة
اإلداري العلٌا حتى ٌمكن السٌر فى العم ل بدقة وتحقٌق الرقابة
ة
المستوٌات
المنشودة.
[ ]5حماٌة أصول المشروع وحقوقه لدى الغٌر.
[ ]6تحدٌد األخطار وتقٌٌمها وتحدٌد سبل مواجهتها.
أنواع الرقابة الداخلٌة:
تقسم الرقابة الداخلٌة إلى ثالثة أنواع:
رقابة مانعة:
وهى الرقابة التى تمنع حدوث الخطر  ،فعلى سبٌل المثال فإن رقابة
التفوٌض واالعتماد والرقابة المالٌة التى تتضمن الفصل بٌن االختصاصات تمنع
حدوث الغش والمعامالت الخاطئة ،لذلك ٌجب تدرٌب األفراد المناسبٌن والتؤكد من
حصولهم على ثقافة رقابٌة مناسبة.
وهى الرقابة التى تكتشف األخطاء عند حدوثها ،وهى مصممة اللتقاط
األخطاء التى لم ٌتم منعها ،وقد ٌكون هذا النوع استثنائى من األخطاء التى تظهر أن
الرقابة المانعة لم تنجح فى القٌام بدورها.
وهى الرقابة التى تحدد مشاكل قد
الرقابة بالتؤكد من انه قد تم تصحٌحها .

حدثت فإذا تم تحدٌد المشاكل تقم هذه

عناصر الرقابة الداخلٌة:
تتكون الرقابة الداخلٌة من عدد العناصر لتحقٌق كل من األنواع السابقة
وهى:
[ ]1بٌئة الرقابة.
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[ ]2عملٌة تقٌٌم المخاطر.
[ ]3نظام المعلومات وٌشمل عملٌات النشاط الم رتبطة به والمتعلقة بؤعمال إعداد
التقارٌر المالٌة ونشرها.
[ ]4أنشطة الرقابة.
[ ]5متابعة أنظمة الرقابة.
وٌوضح الشكل التالى مكونات الرقابة الداخلٌة وعناصره بشئ من التفصٌل.
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نظام الرقابة الداخلٌة
[ ]1بٌئة

الرقابة
الرقابة

[ ]2عملٌة تقٌٌم الخطر

[ ]3نظام

فى الجهة محل التدقٌق

[ ]5متابعة عناصر

[ ]4أنشطة

الرقابة

المعلومات

أوال :بٌئة الرقابة
[] 3
[] 2
[] 1
المسئولٌن
االتصال والقٌم االلتزام
بالكفاءة عن الحوكمة
األخالقٌة

[] 4
فلسفة
اإلدارة

[]7
[] 6
[] 5
سٌاسات
الهٌكل تفوٌض
التنظٌمى السلطة الم وارد البشرٌة

ثانٌا :تقٌٌم الخطر فى الجهة محل التدقٌق
[ ]2المخاطر المتعلقة بإعداد القوائم المالٌة مثل:
[ ]1مخاطر النشاط
 #تغٌرات بٌئة التشغٌل
 #تحدٌد المخاطر
 #العاملٌن الجدد
 #كٌفٌة التعامل معها
 #النمو السرٌع
 #النتائج المترتبة علٌها
التكنولوجً الجدٌدة
ا
#
 #النماذج أو المنتجات أو األنشطة الجدٌدة
 #إعادة هٌكلة الجهة محل التدقٌق.
 #التوسع فى العملٌات الخارجٌة.
 #اإلصدارات المحاسبٌة الجدٌدة.
ثالثا :نظام المعلومات
[ ]2نظام إعداد التقارٌر
[ ]1البنٌة األساسٌة
اإلجراءات والسجالت التى تهدف إلى
المكونات المادٌة
[ أ ] تحدٌد وتسجٌل كل المعامالت الصحٌحة
ومكونات األجهزة
[ب] قٌاس قٌم المعامالت بطرٌقة تسمح بتسجٌلها بقٌمتها السلٌمة
[ج ] تصنٌف المعامالت بانتظام بتفاصٌل وتصنٌف مناسب.
[ د] تحدٌد الفترة التى تحدث فٌها المعامالت والفترة التى تخصها.
[هـ] عرض المعامالت واإلفصاح عنها فى القوائم المالٌة بشكل مناسب.
 #مخرجات
 #تشغٌل
 #مدخالت
رابعا ًا :أنشطة رقابٌة
هى السٌاسات واإلجراءات التى تساعد على التؤكد على تنفٌذ توجٌهات اإلدارة [المخاطر ،النظم] [وظٌفى  /تنظٌمى ]
[ ]4توزٌع االختصاصات
[ ]3رقابة مادٌة
[ ]2معالج معلومات
[ ]1تقوٌم أداء
فصل بٌن الوظائف المتعارضة
على األصول
" ضبط داخلى"
خامسا ًا :متابعة عناصر النشاط

تقٌٌم عناصر الرقابة واتخاذ إجراءات تصحٌحه فى وقت مناسب
[ ]1من أطراف داخلٌة :
(أ) المستوٌات اإلدارٌة( .ب) التدقٌق الداخلي( .ج) نظم الجودة.
[ ]2من أطراف خارجٌة:
(أ) شكاوى العمالء .
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وفٌما ٌلى سٌتم التعرف على كل منها بشئ من اإلٌجاز.
بٌئة الرقابة :
تنقسم بٌئة الرقابة إلى عنصرٌن وهما:
الوعى الرقابى :وتعنى أن بٌئة الرقابة أسست بحٌث ٌقوم األفراد بمراعاة عناصر
الرقابة التى ٌتم تحدٌدها بدال من تجاهلها وتتكون من-:
 غرس وتطبٌق النزاهة والقٌم األخالقٌة .
 االلتزام بالكفاءة ومراعاة توافر المهارات والمعارف الضرورٌة للوظائف.
 سٌاسات وممارسات إدارة الموارد البشرٌة.
آلٌات الرقابة العامة  :هى آلٌات جٌدة لتحقٌق الرقابة ،وهل ٌتم تنفٌذها كما ٌجب
وتتكون من-:
 الهٌكل التنظٌمى :إطار العمل الذى من خالله تخطٌط  ،تنفٌذ  ،مراقبة وفحص
األنشطة لتحقٌق األهداف.
 توزٌع السلطات والمسئولٌة وكٌفٌة إنشاء عالقات بٌن إصدار التقارٌر وهٌكل
االعتمادات.
 فلسفة اإلدارة فى كٌفٌة إدارة مخاطر النشاط ،ورد فعلها تجاه التقارٌر المالٌة،
ومعالجة المعلومات والمهام المحاسبٌة.
 خبرة ومكانة ومشاركة المسئولٌن عن الحوكمة وتفحصهم لألنشطة.
عملٌة تقٌٌم المخاطر:
إدارة مخاطر " هً عملٌة تتم من جانب مجلس إدارة الجهة محل التدقٌق ،
واإلدارة وغٌرهم من الموظفٌن  ،وتطبق فً بٌئة استراتٌجٌة داخل الجهة محل التدقٌق
الجهة محل التدقٌق  ،وإدارة
 ،بهدف تحدٌد األحداث المحتملة التً قد تإثر على
المخاطر تكون فً إطار مقدار المخاطر التً ٌمكن أن تقبل الجهة محل التدقٌق تحملها
ها".
لتقدٌم ضمانات معقولة فٌما ٌتعلق بتحقٌق أهداف
وتمر عملٌة إدارة وتقٌٌم المخاطر بالمراحل التالٌة:
[أ] تحدٌد المخاطر  :وتتم من خالل التعرف على المخاطر التى قد تتعرض لها الجهة
محل التدقٌق ومحاولة قٌاسها واحتماالت حدوثها واآلثار المتوقعة علٌها فى حالة
وجوده.
[ب] التعامل مع المخاطر  :وذلك من خالل تحدٌد عما إذا كانت سٌتم قبول تحمل
المخاطر أم سٌتخذ إجراءات لمجابهتها.
[ج ] تقٌٌم النتائج المترتبة على المخاطر وقٌاسها.
وتتمثل المخاطر فً النظام المحاسبى فً درجة تعرض العناصر التى تشملها
القوائم المالٌة للتحرٌف وٌتم عملٌة إدارة المخاطر من خالل عملٌة تقٌٌم درجة تعرض
العنصر للتحرٌف وفقا ألهمٌته النسبٌة وطبٌعة العنصر وتكون مجابهة تلك المخاطر
بتصمٌم آلٌات الرقابة التى تمنع أو تحد بقدر كبٌر من هذا الخطر.
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نظام المعلومات :
نظم المعلومات فً الجهة محل التدقٌق أحد األدوات الرقابة الداخلٌة التى توفر
درجة معقولة من تحقٌق الجهة محل التدقٌق ألهدافها وتجابه محاوالت الخروج على
تلك األهداف وفى ذات الوقت تحتاج نظم المعلومات إلجراءات رقابة داخلٌة بها
للتؤكد من سٌرها وفقا ألهداف الجهة محل التدقٌق منها وتتلخص المقومات األساسٌة
للرقابة الداخلٌة فً النظام المحاسبى الٌدوى على ستة مقومات:
[ ]1فصل واضح بٌن المسئولٌات.
[ ]2إجراءات دقٌقة وواضحة لمعالجة عملٌات الجهة محل التدقٌق.
[ ]3مجموعة مالئمة من المستندات والسجالت المحاسبٌة.
[ ]4رقابة مادٌة على األصول والسجالت.
[ ]5مجموعة من األفراد مإهلٌن تؤهٌالً كافٌا ً.
[ ]6مراجعة داخلٌة مستقلة على األداء.
األنشطة الرقابٌة:
تحتوى على مجموعة أهداف مختلفة وٌتم تطبٌقها على مستوٌات
وظٌفٌة وتنظٌمٌة مختلفة وٌمكن تعرٌفها بؤنها تلك السٌاسات وا إلجراءات التى
تساعد على ضمان أن توجٌهات اإلدارة قد تم تنفٌذها من خالل اتخاذ اإلجراءات
الضرورٌة لمواجهة المخاط ر التى تهدد تحقٌق أهداف الجهة محل التدقٌق ،
وترتبط األنشطة الرقابٌة بتحدٌد ماٌلى:
 سلطة االعتماد.
 فحص األداء.
 معالجة البٌانات.
 عناصر الرقابة المادٌة.
 فصل االختصاصات.
وٌجب عند تصمٌم األنشطة الرقابٌة التعرف على كٌفٌة تمكن نشاط
رقابى سواء منفرد أو مع نشاط آخر من اكتشاف وتصحٌح التحرٌف الهام
والمإثر فى فئات المعامالت ،أرصدة الحسابات ،واإلفصاحات.
متابعة عناصر الرقابة:
عملٌة متابعة عناصر الرقابة عبارة عن عملً ة تقٌٌم لتصمٌم  ،وتشغٌل
عناصر الرقابة دورٌا ً واتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة الضرورٌة المعدلة بسبب
التغٌر فى الظروف.
صور متابعة عناصر الرقابة:
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& أعمال متابعة منفصلة .

& أنشطة متابعة مستمرة .
مزٌج منهما.
فى العدٌد من المنشآت ٌقوم بمتابعة عناصر الرقابة المدققٌن الداخلٌٌن.
وتقسم عناصر متابع النشاط من حٌث مصدرها إلى:

&

عناصر رقابة من داخل الجهة محل التدقٌق:
[أ] رقابة المستوٌات اإلدارٌة المختلفة على المستوٌات األقل منها.
[ب] نظام التدقٌق الداخلى :والتى تقوم على وجود نشاط محاٌد مستقل داخل الجهة
محل التدقٌق للمراجعة والتؤكد من حسن سٌر العملٌات داخل الجهة محل التدقٌق
وفقا ً لما هو مخطط لها و تقٌٌم كفاءة العملً ات واكتشاف المشاكل ووضع حلولها
ومتابعة حلها.
[ج] وجود نظم للرقابة على الجودة  :سواء للمنتجات أو العمال من خالل وضع
مقاٌٌس ومواصفات مطلوبة لتحقٌق الجودة وتحدٌد أوجه القصور وطرق عالجها.
[ج ] الرقابة القانونٌة للتؤكد من االلتزام بالقو انٌن من خالل اإلدارة القانونٌة .عناصر
رقابة من خارج الجهة محل التدقٌق :والتى تنقسم إلى:
[ ]1شكاوى العمالء  :حٌث ٌتم وضع نظم لتلقى الشكاوى من العمالء وفحصها
والوقوف على أسباب تلك الشكاوى وسبل معالجتها.
[ ]2الجهات الرقابٌة :تصدر الجهات الرقابٌة تقارٌر قد تتضمن بعض أوجه القصور
التى لم تستطع الرقابة الداخلٌة من داخل الجهة محل التدقٌق اكتشافها حٌث ٌتم
دراستها وتحدٌد طرٌقة التعامل معها.
تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة
عملً تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة عملٌة تبدأ مع بداٌة عمل المدقق وتمد
ة
إن
أثناء التخطٌط للمراجعة وٌتم استخدامها أٌضا أثناء إجراءات الفحص التفصٌلى
للعملٌات ولكن تختلف طبٌعة فحص نظام الرقابة الداخلٌة فى كل مرحلة من تلك
المراحل ففى المرحلة األولى من تفهم طبٌعة الجهة محل التدقٌق وتقٌٌم المخاطر
الهامة وفقا لمتطلبات معٌار ٌ 1315تم التعرف من خالل فحص نظام الرقابة
الداخلٌة على توجهات اإلدارة والنواحى التى تعتبر ذات األهمٌة الكبرى من وجهة
نظرها ،أما فى مرحلة التخطٌط لعملٌة التدقٌق فاألمر ٌتطلب تحدٌد قٌمة مخاطر
التحرٌف الهام الناتجة عن مخاطر ضعف نظام الرقابة الداخلٌة وذلك كجزء من
تحدٌد مخاطر االكتشاف التى ٌبنى علٌها المدقق حجم العٌنة التى سٌعتمد علٌها فى
اتخاذ رأٌه كما ٌستخدم نتائج فحص نظام الرقابة الداخلٌة بشكل أكثر تفصٌال من
المرحلة السابقة فى وضع برنامج التدقٌق ( الخطة التفصٌلٌة للمراجعة ) الذى ٌحدد
إجراءات وتوقٌتات القٌام بؤعمال التدقٌق وكذا القائم بتنفٌذ تلك األعمال ،أما أثناء
القٌام بإجراءات التدقٌق التفصٌلٌة فٌقوم عضو فرٌق التدقٌق بمراجعة إجراءات
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الرقابة الداخلٌة على البند الذى ٌقوم بمراجعته بشكل أكثر تفصٌال ودقة كدلٌل
ٌستخدمه لما ٌصل له من رأى بجانب أدلة التدقٌق األخرى التى ٌجمعها وستعرض
فٌما ٌلى عن اآللٌة التى ٌتم تحدٌد بها قٌمة مخاطر الرقابة .
تقٌٌم مخاطر الرقابة:

أن عملٌة تقٌٌم مخاطر الرقابة تواجهها صعوبة تحوٌل عملٌة تقٌٌم نظام
الرقابة من شكل وصفى لشكل كمى ولذلك ٌتم استخدام قوائم االستقصاء حٌث ٌتم
تصمٌم قوائم تتضمن العناصر التى ٌتكون منها نظام الرقابة الداخلٌة وتحدٌد وزن
نسبى لكل عنصر من تلك العناصر وٌتم تحدٌد اإلجابات المتوقعة على كل عنصر
وإعطاء قٌمة لكل إجابة من اإلجابات وٌكون حاصل ضرب الوزن النسبى لكل
عنصر فى قٌمة اإلجابة على ذات العنصر هى قٌمة هذا العنصر التى ٌتم تجمٌعها
للوصول إلى إجمالى تقٌٌم لقوة نظام الرقابة الداخلٌة كنسبة مئوٌة ،وتكون مخاطر
الرقابة هى النسبة المكملة له وفٌما ٌلى نموذج لتقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة وٌمكن
اللمدقق إدخال بعض العناصر علٌه وفقا لتفهم ه للجهة الخاضعة للرقابة .
ٗٔحرؼ ه٤حط جُٔخحهش جُٔطأفِس ٗٔٞرؼ سهْ ( ٖٓ سهْ  13ئُ ٠سهْ ٓ )25شقِس جُطخط٤و.
د  -لُبط األهًُخ انُغجُخ  /انًبدَخ واعزخذيهب فٍ رىصَغ انؼُُبد ػهً ثُىد انمىائى انًبنُخ.
يفهىو األهًُخ انُغجُخ /انًبدَخ :14
 #وفمب نهًفهىو انىاسد فً يؼبَُش انًسبعجخ:
ضؼطرش جُٔؼِٓٞحش رجش أ٤ٔٛس ٗغر٤س ئرج ًحٕ قزكٜح أ ٝضكش٣لٜح هذ ٣إغش ػِ ٠جُوشجسجش
جالهطقحد٣س جُط٣ ٢طخزٛح جُٔغطخذٓ ٕٞجػطٔحدجً ػِ ٠جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ُِٔ٘ؾأز جُٔقذسز َُهٞجتْ جُٔحُ٤س.
 #وفمب نهًفهىو انىاسد فً يؼبَُش انزذلُك:
ضؼطرش جُٔؼِٓٞس ٛحٓس ئرج ًحٕ قزكٜح أ ٝضكش٣لٜح هذ ٣إغش ػِ ٠جُوشجسجش جالهطقحد٣س جُط٢
٣طخزٛح ٓغطخذٓ ٢جُوٞجتْ ج ُٔحُ٤س جػطٔحدجً ػِ ٠ضِي جُوٞجتْ ٝ ،ضؼطٔذ جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ػِ ٠قؿْ جُر٘ذ
أ ٝجُخطأ جُٔوذس ك ٠ظٍ جُظشٝف جُخحفس ذكزك ٚأ ٝضكش٣ل.ٚ
٣طْ ه٤حط جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ُدٗٞد جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ُٔ٘ؾأز جعط٘حدجً ئُ ٠هر٤ؼس أ ٝقؿْ جُر٘ٞد ،أٝ
ًِٜٔ٤ح ،جُط ٢ضطؼِن ذٜح جُٔؼِٓٞحش ك ٢جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ُِٔ٘ؾأز.
ُِطؼشف ػِ ٠جأل٤ٔٛس ُِر٘ذ ٖٓ ٗحق٤س جُكؿْ  ٌٖٔ٣ضكذ٣ذٛح ك ٠مٞء هٔ٤س ُِؼ٘قش ،أٓح
ذحُ٘غرس ُطر٤ؼس جُؼ٘قش كطشضرو ذذسؾس جُػوس جُط ٠ضكذد ك ٠مٞء دسؾس جُخطش جُط٣ ٠طؼشك ُٜح
جُؼ٘قش.
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"in Planning and Performing an Audit
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ٝضوحط جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ػِٓ ٠غطً ٟٞال ٓغط ٟٞجُوٞجتْ جُٔحُ٤س ًٌَ ٝػِٓ ٠غط ًَ ٟٞذ٘ذ
ٖٓ ذ٘ٞد ًَ هحتٔس.
لُبط األهًُخ انُغجُخ:
أوو :رسذَذ األهًُخ انُغجُخ ػهً يغزىي انمىائى انًبنُخ:
 ٠ٛقؿْ جألخطحء جُٔورُٞس ػِٓ ٠غط ًَ ٟٞهحتٔس ٖٓ جُوٞجتْ جُٔحُ٤س ٣ٝطْ قغحذٜح ػِ٠
أعحط ٓرِؾ ٓكذد ُألخطحء جُٔورُٞس ٝجُط ٠ال ضإغش ػِ ٠جُوٞجتْ جُٔحُ٤س.
ذؼذ ه٤حط جُٔخحهش جُٔطأفِس ٓٝخحهش جُشهحذس ػِٓ ٠غط ًَ ٟٞهحتٔس ضكغد ٓخحهش ػذّ
جالًطؾحف جُٔطِٞذس ُطكو٤ن ٗغرس جُٔخحهش جٌُِ٤س:
جُٔخحهش جُٔورُٞس هحتٔس جُٔشًض جُٔحُ=٠
مؼق ئؾٔحُ ٠جألفٗ x ٍٞغرس ٓخحهش ػذّ جالًطؾحف
جُٔخحهش جُٔورُٞس ُوحتٔس جُذخَ =
ئؾٔحُ ٠جُٔر٤ؼحش ٗ xغرس ٓخحهش ػذّ جالًطؾحف
ثبَُب :لُبط األهًُخ انُغجُخ ػهً يغزىي انجُىد:
٣طْ ضكذ٣ذ ٓغط ٟٞجُػوس ك ٠جُر٘ذ ػِ ٠أعحط ًال ٗغرس جُٔخحهش جٌُِ٤س جُٔورُٞسٓ ،خحهش
جُشهحذس ٝجُٔطخحهش جُٔطأفِس ُِر٘ذ ًٔح :٠ِ٣
دسؾس جُػوس = ٗ( -1غرس جُٔخحهش جٌُِ٤س ÷ (ٓخحهش جُشهحذس ُِر٘ذ  Xجُٔخحهش جُٔطأفِس ُِر٘ذ))
ٓؼحَٓ جُػوس ٣طْ ضكذ٣ذ ٖٓ ٙجُؿذ ٍٝجُرغٞجٗ ٠جُٔوحذَ ُذسؾس جُػوس.
جُؿذ ٍٝجُطٞص٣غ جُدعٞجٗ ٠أ ٝذحعطخذجّ جُؿذ ٍٝجُطحُ: 15٠

معامل الثقة

درجة الثقة
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جُؤ٤س جُٔشؾكس ذٔؼحَٓ جُػوس = هٔ٤س جُر٘ذ ٓ xؼحَٓ جُػوس
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جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ُِر٘ذ = جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س
ُِوحتٔس

جُؤ٤س جُٔشؾكس
x
ئؾٔحُ ٠جُو ْ٤جُٔشؾكس ذحُوحتٔس

٣ٝطْ جعطخذجّ جُؿذج ٍٝذحٍٗٔٞرؼ ٖ٣سهٔٓ ٖٓ 32 ،31 ٢شقِس جُطخط٤و ك ٠ضكذ٣ذ جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س
ُؼ٘حفش ذ٘ٞد هحتٔط ٠جُٔشًض جُٔحُٝ ٠هحتٔس جُذخَ.
هـ  :رسذَذ زدى ػُُخ انزذلُك

16

٣ؼذ ٜٓ٘ؽ ٓؼح٘٣س جُٞقذز جُ٘وذ٣س أًػش جألعحُ٤د جإلققحت٤س جُٔطؼحسف ػِٜ٤ح ك ٠ئؾشجء جُٔؼح٘٣س
خالٍ ض٘ل٤ز جالخطرحسجش جُطلق٤ِ٤س ُألسفذز ٝضطٔػَ خطٞجضٜح كٔ٤ح :٠ِ٣
-1اخزُبس يؼبيم انثمخ.
٣طْ جخط٤حس ٓؼحَٓ جُػوس ٖٓ جُؿذ ٍٝجُطٞص٣غ جُرغٞجٗ ٠جُغحذن جإلؽحسز ئُٚ٤
 -2زغبة فبطم انؼُُخ:
٣طْ قغحخ كحفَ جُؼ٘٤س هروح ُِٔؼحدُس جُطحُ٤س:
كحفَ جُؼ٘٤س = جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ُِر٘ذ ÷ ٓؼحَٓ جُػوس
 -3اخزُبس زدى انؼُُخ:
٣طْ قغحخ قؿْ جُؼ٘٤س هروح ُِٔؼحدُس جُطحُ٤س :
قؿْ جُؼ٘٤س = جُٔؿطٔغ جُز ٟع٤طْ جخطرحسٛح ÷ كحفَ جُؼ٘٤س
 -4اخزُبس انؼُُخ:
٣طْ جخط٤حس جُؼ٘٤س ٝكوح ألعِٞخ جُٔؼح٘٣س جُٔط٘حعد ٓغ هر٤ؼس ٝقؿْ ٓؿطٔغ جُؼ٘٤س عٞجء جُؼ٘٤س
جُؼؾٞجت٤س أٝجُٔ٘طظٔس أ ٝجُطرو٤س ٝإٔ ًحٗص جُؼ٘٤س جُطرو٤س ضؼطرش جُٔ٘حعرس ك ٢أؿِد جألق٤حٕ.

ثانٌا ًا :وضع خطة مراجعة:
ضٌ ٕٞخطس جُطذه٤ن أًػش ضلق٤ال ٖٓ جعطشجض٤ؿ٤س جُطذه٤ن جُؼحٓس ٝضؾَٔ هر٤ؼس ٝضٞه٤ص
ٓٝذ ١ئؾشجءجش جُطذه٤ن جُٔلطشك إٔ ٣و ّٞأػنحء كش٣ن جُؼَٔ ذأدجتٜح ٝرُي ُِكق ٍٞػَ  ٟأدُس
ٓشجؾؼس ًحك٤س ٘ٓٝحعرس ُطخل٤ل خطش جُطذه٤ن ُٔغط٘ٓ ١ٞخلل ٓور٣ٝ . ٍٞغطؼَٔ أ٣نح ضٞغ٤ن
ققٜح ٝجالػطٔحد ػِٜ٤ح
خطس جُطذه٤ن ًغؿَ ُِطخط٤و ٝجألدجء جُؿ٤ذ إلؾشجءجش جُطذه٤ن جُط ٌٖٔ٣ ٢ف
هرَ أدجء ئؾشجءجش ٓشجؾؼس أخش.١
ضؾَٔ خطس جُطذه٤ن ٓح :٢ِ٣
* ٝفق ُطر٤ؼس ٝضٞه٤ص ٓٝذ ١ئؾشجءجش ضو ْ٤٤جُخطش جُط ٢ضْ جُطخط٤و ُٜح ٝجُط ٢ضٌلُ ٢طوْ٤٤
خطش جُطكش٣ق جُٜحّ ٝجُٔإغش ًٔح ضْ ضكذ٣ذ ٙذٔٞؾد ٓؼ٤حس جُطذه٤ن سهْ ( " )315ضل ْٜجُؿٜس
ٓكَ جُطذه٤ن ٝذ٤ثصٛح ٝضوٓ ْ٤٤خحهش جُطكش٣ق جُٜحّ ".
* ٝفق ُطر٤ؼس ٝضٞه٤ص ٓٝذ ١ئؾشجءجش جُطذه٤ن جإلمحك٤س جُط ٢ضْ جُطخط٤و ُٜح ػَٓ ٟغط١ٞ
جُطأً٤ذ ٌَُ كثس ٖٓ كثحش جُٔؼحٓالش أ ٝأسفذز جُكغحذحش أ ٝجالكقحقحش جُٜحٓس ٝجُٔإغشز ًٔح
ٓ ٞٛطِٞخ ذٔٞؾد ٓؼ٤حس جإلٗطٞعح ٟسهْ ( " )1330ئؾشجءجش جٍٓذهن ُٔٞجؾٜس جُٔخحهش جُط٢
ضْ ضؤٜ٤٤ح " ٣ٝؼٌظ جُطخط٤و إلؾشجءجش ٓشجؾؼس ئمحك٤س هشجس جٍٓذهن جُٔطؼِن ذٔح ئرج ًحٕ
٣ؿد جخطرحس ًلحءز ضؾـ َ٤جُنٞجذو ٝهر٤ؼس ٝضٞه٤ص ئؾشجءجش جُطكو٤ن جُٔخطو ُٜح جّ ال.

16

المعاٌٌر الدولٌة لألجهزة العلٌا للرقابة ،معٌار " ،ISSAI 1530انتقاء العٌنات الرقابٌة ".
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* ئؾشجءجش جُطذه٤ن جألخش ٟجإلمحك٤س ٓػَ ضِي جُٔطِٞخ ض٘ل٤زٛح ُؼِٔ٤س
ذٔؼح٤٣ش جٍضذه٤ن.

جٍضذه٤ن ٝرُي ُالُطضجّ

* ٣ؿد إٔ ضطنٖٔ خطس جُطذه٤ن ٜٓحّ ٝذشجٓؽ جإلؽشجف دجخَ جُٔؿٔٞػس ٝجؾطٔحػحش كشم جُؼَٔ
جُٔطٞهؼس ٝجالؾطٔحػحش جُٔطٞهغ ػوذٛح ٓغ ئدجسز جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ٝجُٔغث ٖ٤ُٞػٖ جُكًٔٞس
ذٜح.
* ٣ؿد إٔ ضؼطٔذ خطس جُطذه٤ن ٖٓ جُٔذهن ٝجُؿٜحش جإلد جس٣س ٝجإلؽشجه٤س ػِ ٠ػِٔ٣ٝ ٚخطش ذٜح
كش٣ن جُشهحذس ػِ ٠جُؿٞدز ٣ٝغِْ ٌَُ ػن ٖٓ ٞكش٣ن جُطذه٤ن ذ٤حٕ ذحُٜٔحّ جٌُِٔق ذٜح
ٝجُطؼِٔ٤حش جُط٣ ٠ؿد أضرحػٜح أغ٘حء ه٤حٓ ٚذؼِٔ٤س جُلكـ ٝذشجٓؽ جُط٘ل٤ز ُِر٘ٞد جُط ٠عِ٤طضّ ذٜح
أغ٘حء ػِٔ٤س جُلكـ.
اػزجبساد خبطخ نزفهى اندهخ يسم انزذلُك أثُبء ػًهُخ انزخطُظ:
اػزجبساد سلبثُخ رزؼهك ثهُئخ رغزخذو يُظًخ نهخذيبد:17
ٌ نبغً على المدقق أن ٌقوم بدراسة كٌفٌة تؤثٌر إستخدام الجهة محل التدقٌق محل التدقٌق
للمنشؤة الخدمٌة علً نظام الرقابة الداخلٌة فً الجهة محل التدقٌق وذلك لتحدٌد وتقٌٌم
خطر التحرٌف الهام والمإثر ولتصمٌم وأداء أٌة إجراءات مراجعة إضافٌة.


ٌنبغً على المدقق أن ٌحدد أهمٌة أنشطة

الجهة محل التدقٌق الخدمٌة للجهة محل

التدقٌق وعالقة ذلك بعملٌة التدقٌق من أجل الحصول على تفهم للجهة محل التدقٌق
وبٌئتها ،وبقٌامه بذلك ٌتوصل المدقق متً كان ذلك مالئما ً لتفهم ما ٌلً:
 طبٌعة الخدمات التً تقدمها الجهة محل التدقٌق الخدمٌة. شروط العقد والعالقة بٌن الجهة محل التدقٌق محل التدقٌق و الجهة محل التدقٌقالخدمٌة.
 المدي الذي تتفاعل معه نظم الرقابة الداخلٌة فً الجهة محل التدقٌق محل التدقٌق معنظم الجهة محل التدقٌق الخدمٌة.
 نظام الرقابة الداخلٌة فً الجهة محل التدقٌق محل التدقٌق المتعلق بؤنشطة الجهةمحل التدقٌق الخدمٌة.
 قدرة الجهة محل التدقٌق الخدمٌة ،وسالمة مركزها المالً ،بما فً ذلك إمكانٌةالتؤثٌر المحتمل لفشل الجهة محل التدق ٌق الخدمٌة على الجهة محل التدقٌق محل
التدقٌق.
 معلومات بشؤن الجهة محل التدقٌق الخدمٌة مثل تلك الموجودة فً دلٌل المستخدموالدلٌل التقنً.
 المعلومات المتاحة عن عناصر الرقابة المتعلقة بنظم معلومات الجهة محل التدقٌقالخدمٌة مثل عناصر الرقابة العامة لتكنولوجٌا المعلومات وعناصر الرقابة المطبقة.
 إذا توصل المدقق إلى أن أنشطة الجهة محل التدقٌق الخدمٌة هامة للجهة محل التدقٌق
وذات صلة بعملٌة التدقٌق فٌنبغً علٌه أن ٌخطط للحصول على تفهم كافى للمنشؤة
17

معٌار االنتوساي  " ISSSAI 1402اعتبارات رقابٌة تتعلق بهٌئة تستخدم منظمة للخدمات"
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الخدمٌة وبٌئتها بما فً ذلك الرقابة الداخلٌة وذلك لتحدٌد وتقٌٌم مخاطر ال تحرٌف الهام
والمإثر ولتصمٌم إجراءات مراجعة إضافٌة لمواجهة المخاطر التً تم تقٌٌمها.
 إذا خطط المدقق الستخدام تقرٌر مدقق حسابات الجهة محل التدقٌق الخدمٌة ،فٌنبغً أن
ٌضع المدقق فً اعتباره القٌام باستفسارات تتعلق بالكفاءة المهنٌة لمراقب حسابات
الجهة محل التدقٌق الخدمٌة عند تنفٌذه لمهمة التدقٌق للجهة الخدمٌة.
ٌ نبغً على المدقق أن ٌقوم بدراسة نطاق العمل المإدي من مراقبً الجهة محل التدقٌق
الخدمٌة ،كما ٌنبغً علٌه تقٌٌم مدي فائدة ومالءمة التقارٌر الصادرة عن مراقبً الجهة
محل التدقٌق الخدمٌة.
 على المدقق أن ٌقوم بدراسة ما إذا كانت طبٌعة وتوقٌت ومدي إختبارت الرقابة المإداة
بمعرفة مراقب الجهة محل التدقٌق الخدمٌة توفر أدلة مراجعة كافٌة ومناسبة تتعلق
بكفاءة تشغٌل نظام الرقابة الداخلٌة لدي المإسسة الخدمٌة وذلك لتعزٌز تقٌٌم المدقق
لمخاطر التحرٌف الهام والمإثر بالجهة محل التدقٌق الخاضعة.
اػزجبساد ػًم انخجُش:18
 للحصول على تفهم للجهة الخاضعة وأداء إجراءات إضافٌة لمواجهة المخاطر التً تم
تقٌٌمها ،فقد ٌحتاج المدقق الحصول – عن طرٌق الجهة محل التدقٌق أو مستقال -على
أدلة مراجعة فً هٌئة تقارٌر وآراء وتقٌٌمات وبٌانات من خبٌر.
ٌ نبغً على المدقق عند التخطٌط الستخدام عمل خبٌر أن ٌقوم بتقٌٌم الموضوعٌة
والكفاءة المهنٌة للخبٌر.

18

معٌار االنتوساي  " ISSSAI 1620اعتبارات استخدام عمل خبٌر التدقٌق "
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يهسك سلى ()1
يثبل نزسذَذ ػُُخ انزذلُك نمبئًخ انذخم ورىصَؼهب وفمب نًُهح انًخبطش
ذحكطشجك جألسفذز جُطحُ٤س ُوحتٔس جُذخَ ( جُو ْ٤ذحألُق :)$
فحك ٠هٔ٤س جُٔر٤ؼحش

15000

ضٌِلس جُٔر٤ؼحش

8000

ٓقشٝكحش جُر٤غ ٝجُطٞص٣غ

500

ٓقشٝكحش ئدجس٣س ٝضٔ٤ِ٣ٞس

1500

دسؾس جُػوس جُٔطِٞذس ك ٠ضوش٣ش جُٔذهن %95 ٠ٛ
ضو ْ٤٤جُٔخحهش جُٔطأفِس :ػِٓ ٠غط ٟٞجُوحتٔس ، %50
(  %40فحك ٠جُٔر٤ؼحش  %55 /ضٌِلس جُٔر٤ؼحش ٓ %55/قشٝكحش
ػِٓ ٠غط ٟٞجُر٘ٞد
جُطٞص٣غٓ %30/قشٝكحش ئدجس٣س ٝضٔ٤ِ٣ٞس)
ضوٓ ْ٤٤خحهش جُشهحذس ػِٓ ٠غط ٟٞجُوحتٔس  ،%63ػِٓ ٠غط ٟٞجُر٘ٞد (  %15فحك ٠جُٔر٤ؼحش /
 %20ضٌِلس جُٔر٤ؼحشٓ %10 /قشٝكحش جُر٤غ ٓ %18 /قشٝكحش ئدجس٣س ٝضٔ٤ِ٣ٞس)
أٝال :ضكذ٣ذ جألخطحء جُٔورُٞس ػِٓ ٠غط ٟٞجُوحتٔس:
ٓخحهش ػذّ جالًطؾحف = %14.4 =)%63 x %55 ( / %5
مٔ٣س جألخطحء جُٔورُٞس ػِٓ ٠غط ٟٞجُوحتٔس= $ 2160 = %14.4 x 15000
جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ُِر٘ٞد:
فحك ٠جُٔر٤ؼحش= ٓ %86 =)0.56 x 0.63( /0.05 ( – 1ؼحَٓ دسؾس جُػوس 2 ٞٛ
ضٌِلس جُٔر٤ؼحش= ٓ %50 = )0.22 x 0.45 ( / 0.05 ( -1ؼحَٓ دسؾس جُػوس 0.7 ٞٛ
ٓقشٝكحش جُر٤غ ٝجُطٞص٣غ= ٓ %63 =)0.37 x 0.5( /0.05 ( -1ؼحَٓ دسؾس جُػوس 1 ٞٛ
جُٔقشٝكحش جإلدجس٣س ٝجُطٔ٤ِ٣ٞس= ٓ %77 =)0.53. x 0.4 ( / 0.05 ( -1ؼحَٓ دسؾس جُػوس ٞٛ
1.5
جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ُر٘ٞد هحتٔس جُذخَ:
جُر٘ذ

هٔ٤س جُر٘ذ

ٓؼحَٓ دسؾس جُػوس

فحك ٠جُٔر٤ؼحش

15000

2
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جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س
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ضٌِلس جُٔر٤ؼحش

8000

0.7

5600

315

ٓقشٝكحش جُر٤غ ٝجُطٞص٣غ

500

1

500

28

1.5

2250

126

جُٔقشٝكحش جإلدجس٣س ٝجُطٔ٤ِ٣ٞس 1500

38350

جإلؾٔحُ٠
كحفَ جُؼ٘٤س

هٔ٤س جُر٘ذ جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ٓؼحَٓ جُػوس

كحفَ جُؼ٘٤س
835

فحك ٠هٔ٤س جُٔر٤ؼحش

15000

1670

2

ضٌِلس جُٔر٤ؼحش

8000

315

0.7

ٓقشٝكحش جُر٤غ ٝجُطٞص٣غ

500

28

1

28

ٓقشٝكحش ئدجس٣س ٝضٔ٤ِ٣ٞس

1500

126

1.5

84

450

٣ٝطْ ضكذ٣ذ قؿْ جُؼ٘٤س ذحُ٘غرس ُِر٘ذ جأل ٍٝػِ ٠أعحط ػذد جُؤ٤س جُلؼِ٤س ُِر٘ذ ػِ ٠كحفَ جُؼ٘٤س.
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نموذج ( )1مرحلة التخطٌط

انزسهُم األفمً للبئًخ انًشكض انًبنً
/

جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن  ............................ :جُغ٘س جُٔحُ٤س :
أػذش ذٞجعطس

 ............................ :جُطحس٣خ

:

سٝؾؼص ذٞجعطس

 ............................ :جُطحس٣خ

:

عُخ األعبط
انجُذ

2015

2014
انمًُخ

انمًُخ

األطىل
أف ٍٞغحذطس
ٓؾشٝػحش ضكص جُط٘ل٤ز
أف ٍٞؿ٤ش ِٓٔٞعس
جعطػٔحسجش ك ٠ؽشًحش ضحذؼس
جعطػٔحسجش ٓحُ٤س ٓطحقس ُِر٤غ
أف ٍٞمش٣ر٤س ٓإؾِس
جُٔخضٕٝ
ػٔالء ٝأٝسجم هرل ٓٝذٕٞ٘٣
قغحذحش ٓذ٘٣س ٓغ جُؾشًحش جُوحذنس
ٝجُؾو٤وس
دكؼحش ٓوذٓس
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/

/
/

/

2016
انُغجخ انمًُخ

انُغجخ انمًُخ

2017

انُغجخ
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جعطػٔحسجش ذحُؤ٤س جُؼحدُس ٖٓ خالٍ
جألسذحـ ٝجُخغحتش
ٗوذ٣س ٝأسفذز ُذ ٟجُر٘ٞى
ٓؿٔٞع جألفٍٞ
٣ طْ قغحخ جُ٘غرس ذوغْ هٔ٤س جُر٘ذ ك ٠جُغ٘س ئُ ٠هٔ٤ط ٚك ٠ع٘س جألعحط.
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ربثغ انزسهُم األفمً للبئًخ انًشكض انًبنً
عُخ األعبط
انجُذ

2015

2014
انمًُخ

انمًُخ

زمىق انًهكُخ
سأط جُٔحٍ جُٔذكٞع
جالقط٤حه٤حش
أسذحـ ٝخغحتش ٓشقِس
أسذحـ ( أ ٝخغحتش) جُؼحّ هرَ جُطٞص٣غ
اونزضايبد
ع٘ذجش
هشٝك ٖٓ جُر٘ٞى
هشٝك ٖٓ ؽشًحش هحذنس ٝؽو٤وس
جُطضجٓحش أخش ٟهِ٣ٞس جألؾَ
ٓخققحش
ذ٘ي عكد ػِ ٠جٌُٔؾٞف
ٓٞسدٝ ٕٝجٝسجم دكغ ٝدجتٕ٘ٞ
أخشٕٝ
قغحذحش دجت٘س ٖٓ جُؾشًحش جُوحذنس
ٝجُؾو٤وس
جُطضجٓحش هق٤شز جألؾَ أخشٟ
ئؾٔحُ ٠قوٞم جٌُِٔ٤س ٝجالُطضجٓحش
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2016
انُغجخ انمًُخ

انُغجخ انمًُخ

2017
انُغجخ

نموذج ( )2مرحلة التخطٌط

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

انزسهُم األفمً نمبئًخ انذخم
جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن  ........................... :جُغ٘س جُٔحُ٤س / / :
 ............................ :جُطحس٣خ / / :
أػذش ذٞجعطس
 ............................ :جُطحس٣خ / / :
سٝؾؼص ذٞجعطس
عُخ األعبط
انجُذ

2015

2014
انمًُخ

انمًُخ

جُٔر٤ؼحش  /جإل٣شجدجش
ضٌِلس جُٔر٤ؼحش /ضٌِلس جُكق ٍٞػِ٠
جإل٣شجد
ٓقشٝكحش ذ٤غ ٝضٞص٣غ
ٓؿَٔ جُشذف
جُذخَ ٖٓ جالعطػٔحس
ٌٓحعد ٝخغحتش أخشٟ
ئ٣شجدجش أخشٟ
ٓخققحش جٗطل ٠جُـشك ٜٓ٘ح
ٓقشٝكحش ئدجس٣س ٝػٔ٤ٓٞس
ٓقشٝكحش ضٔ٤ِ٣ٞس
ٓخققحش ٌٓٗٞس
خغحتش جالمٔكالٍ
ٓقشٝكحش أخشٟ
جألسذحـ هرَ جُنش٣رس
ٓقشٝف مش٣رس جُذخَ
فحك ٠جُشذف
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2016
انُغجخ انمًُخ

انُغجخ انمًُخ

2017
انُغجخ

نموذج ( )3مرحلة التخطٌط
دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

انزسهُم انشأعً للبئًخ انًشكض انًبنً
/

جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن  ............................ :جُغ٘س جُٔحُ٤س :
أػذش ذٞجعطس

 ............................ :جُطحس٣خ

:

سٝؾؼص ذٞجعطس

 ............................ :جُطحس٣خ

:

/

/
/

/

2016
انجُذ

انمًُخ

األطىل
أف ٍٞغحذطس
ٓؾشٝػحش ضكص جُط٘ل٤ز
أف ٍٞؿ٤ش ِٓٔٞعس
جعطػٔحسجش ك ٠ؽشًحش ضحذؼس
جعطػٔحسجش ٓحُ٤س ٓطحقس ُِر٤غ
أف ٍٞمش٣ر٤س ٓإؾِس
جُٔخضٕٝ
ػٔالء ٝأٝسجم هرل ٓٝذٕٞ٘٣
قغحذحش ٓذ٘٣س ٓغ جُؾشًحش جُوحذنس
ٝجُؾو٤وس
دكؼحش ٓوذٓس
جعطػٔحسجش ذحُؤ٤س جُؼحدُس ٖٓ خالٍ جألسذحـ
ٝجُخغحتش
ٗوذ٣س ٝأسفذز ُذ ٟجُر٘ٞى
ٓؿٔٞع جألفٍٞ
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2017
انُغجخ
إلخًبنً
األطىل

انمًُخ

انُغجخ
إلخًبنً
األطىل

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

ربثغ انزسهُم انشأعً للبئًخ انًشكض انًبنً
2016
انجُذ

انمًُخ

زمىق انًهكُخ
سأط جُٔحٍ جُٔذكٞع
جالقط٤حه٤حش
أسذحـ ٝخغحتش ٓشقِس
أسذحـ ( أ ٝخغحتش) جُؼحّ هرَ جُطٞص٣غ
اونزضايبد
ع٘ذجش
هشٝك ٖٓ جُر٘ٞى
هشٝك ٖٓ ؽشًحش هحذنس ٝؽو٤وس
جُطضجٓحش أخش ٟهِ٣ٞس جألؾَ
ٓخققحش
ذ٘ي عكد ػِ ٠جٌُٔؾٞف
ٓٞسدٝ ٕٝجٝسجم دكغ ٝدجت٘ ٕٞأخشٕٝ
قغحذحش دجت٘س ٖٓ جُؾشًحش جُوحذنس ٝجُؾو٤وس
جُطضجٓحش هق٤شز جألؾَ أخشٟ
ئؾٔحُ ٠قوٞم جٌُِٔ٤س ٝجالُطضجٓحش
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انُغجخ إلخًبنً
زمىق انًهكُخ
واونزضايبد

2017
انمًُخ

انُغجخ إلخًبنً
زمىق انًهكُخ
واونزضايبد

نموذج ( )4مرحلة التخطٌط
دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

انزسهُم انشأعً نجُىد لبئًخ انذخم
جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن  ........................... :جُغ٘س جُٔحُ٤س / / :
 ............................ :جُطحس٣خ / / :
أػذش ذٞجعطس
 ............................ :جُطحس٣خ / / :
سٝؾؼص ذٞجعطس
2016
انجُذ

2017
انُغجخ

انمًُخ

انمًُخ

إلخًبنً انًجُؼبد

إلخًبنً انًجُؼبد

جُٔر٤ؼحش  /جإل٣شجدجش

XXX

XXX

ضٌِلس جُٔر٤ؼحش /ضٌِلس جُكق ٍٞػِ ٠جإل٣شجد

ْْ) )xx

ْْ) )xx

ٓقشٝكحش ذ٤غ ٝضٞص٣غ

ْْ) )xx

ْْ) )xx

ٓؿَٔ جُشذف

Xx

Xx

جُذخَ ٖٓ جالعطػٔحس

X

X

ٌٓحعد ٝخغحتش أخشٟ

X

X

ئ٣شجدجش أخشٟ

X

X

ٓخققحش جٗطل ٠جُـشك ٜٓ٘ح

X

X

ٓقشٝكحش ئدجس٣س ٝػٔ٤ٓٞس

)(X

)(X

ٓقشٝكحش ضٔ٤ِ٣ٞس

)(X

)(X

ٓخققحش ٌٓٗٞس

)(X

)(X

خغحتش جالمٔكالٍ

)(X

)(X

ٓقشٝكحش أخشٟ

)(X

)(X

جألسذحـ هرَ جُنش٣رس

Xx

Xx

ٓقشٝف مش٣رس جُذخَ

)(X

)(X

فحك ٠جُشذف
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انُغجخ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

نموذج رقم  5مرحلة التخطٌط

رسهُم انًخبطش انًزأطهخ
/

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ / / :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ / / :
سوخؼذ ثىاعطخ
الوزن النسبى للعنصر %10 :
العنصر :ظروف الصناعة

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

مجال التفهم

منخفض

متوسط

%50 %20

مرتفع

متوسط

مرتفع

%80

%50

%80

 -1طبٌعة السوق الذى تعمل به الجهة محل التدقٌق من حٌث درجة
النمو واالستقرار.
 -2نوع وقوة المنافسة فى السوق.
 -3ثبات الطلب على السلعة واستراتٌجٌتها بالنسبة للمستهلك.
 -4ارتباط الطلب والعرض لسلعة بالسوق المحلى
الدولى.
 -5توافر مٌزة تنافسٌة للسوق المحلى للصناعة.

أم بالسوق

 -6مدى توفٌر الدولة إجراءات حماٌة للصناعة المحلٌة.
 -7درجة استقرار أسعار منتجات الصناعة.
 -8درجة مرونة الطلب والعرض على منتجات الصناعة.
 -9قدرة الجهة محل التدقٌق للتوافق مع ظروف الصناعة.
 -10مدى موسمٌة األنشطة وفقا لظروف الصناعة.
 -11درجة التعقد والتنوع التكنولوجً للصناعة.
 -12درجة اعتماد الصناعة على الطاقة ومدى توافر مصادرها.
 -13مدى توافر العمالة المتخصصة وعناصر االنتاج األخرى.
 -14أثر التنظٌمات العمالٌة على الصناعة.
 -15مدى وجود إجراءات للرقابة على الجودة فى اسواق السلعة
 -16أثر منظمات جمعٌات حماٌة المستهلك.
تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند :........
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

................ %إلخ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

نموذج رقم  6مرحلة التخطٌط

رسهُم انًخبطش انًزأطهخ
/

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ / / :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ / / :
سوخؼذ ثىاعطخ
العنصر :الظروف االقتصادٌة و التشرٌعٌة العامة .الوزن النسبى للعنصر %10 :

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

مجال التفهم

منخفض

متوسط

%50 %20

مرتفع

متوسط

مرتفع

%80

%50

%80

 -1مدى تؤثٌر التشرٌعات واللوائح بشكل مباشر على العملٌات
التنظٌمٌة واإلنتاجٌة للجهة ودرجة استقرارها.
 -2مدى تؤثٌر السٌاسات الحكومٌة على أنشطة الجهة محل التدقٌق:
النقدي ،بما فً ذلك الضوابط على النقد األجنبى.
ة
 السٌاسات السٌاسات المالٌة. الحوافز المالٌة( .على سبٌل المثال برامج المساعدة الحكومٌة). التعرٌفات الجمركٌة ,والقٌود على التجارة.افٌة
 -3أثر التشرٌعات واللوائح ذات الصلة باألنشطة اإلشر
المباشرة المتعلقة باإلنتاج.
 -4أثر اإلطار العمل التنظٌمى للصناعة.
 -5أثر العوامل الخارجٌة األخرى التً تإثر على نشاط الجهة محل
التدقٌق بما فٌها:
 المستوى العام للنشاط االقتصادى (على سبٌل المثال الكساد ،النمو).
 معدالت الفائدة ومدى توافر التموٌل. التضخم ,وإعادة تقٌٌم العملة. -6أثار الضرائب التى تخضع لها الجهة محل التدقٌق.
 -7أثر المتطلبات البٌئٌة التً تإثر على الصناعة وعلى نش
الجهة محل التدقٌق.
 -8درجة االستقرار التشرٌعى واالقتصادى فى الدول التى ٌوجد بها
مشروعات وفروع وتوابع واستثمارات.
ملخص الجدول
%
تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
 %بند :........
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

اط
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

................ %إلخ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

(نموذج رقم  7مرحلة التخطٌط)

رسهُم انًخبطش انًزأطهخ
/

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ / / :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ / / :
سوخؼذ ثىاعطخ
الوزن النسبى للعنصر %10 :
العنصر :طبٌعة الجهة محل التدقٌق .

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

مجال التفهم

منخفض

متوسط

%50 %20

مرتفع

متوسط

مرتفع

%80

%50

%80

 -1درجة استقرار مصادر اإلٌراد الرئٌسٌة بالجهة محل التدقٌق.
 -2طبٌعة المنتجات أو الخدم ات واألسواق التى تعمل بها الجهة
محل التدقٌق (حاجات أساسٌة  /استهالكٌة /رفاهٌة).
 -3االعتماد على عمالء رئٌسًين ام ٌوجد تنوع فى العمالء واثر
ذلك.
 -4أثر تعاقدات طوٌلة مبرمة مع العمالء الرئٌسٌون.
 -5أثر شروط السداد الملتزم بها العمالء الرئٌسٌون.
 -6درجة كفاٌة الضمانات التى تطلبها الجهة محل التدقٌق من
عمالئها.
 -7أثر حجم الجهة محل التدقٌق من تحقٌق وفورات وتحمل أعباء.
 -8مدى توافق طبٌعة عمل
البٌئٌة.

الجهة محل التدقٌق مع المتطلبات

 -9أثر مرحلة النمو التى تمر بها الجهة محل التدقٌق على طبٌعتها.
 -10آثار شروط السداد للموردٌن الرئٌسًين.
 -11أثر التعاقدات الطوٌلة األجل المبرمة مع الموردٌن الرئٌسًين.
ملخص الجدول
%
تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
 %بند :........
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

................ %إلخ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

تحلٌل المخاطر المتأصلة

نموذج رقم  8مرحلة التخطٌط

/
الجهة محل التدقٌق  .......................... :السنة المالٌة :
/ / :
 ............................ :التارٌخ
أعدت بواسطة
/ / :
 ............................ :التارٌخ
روجعت بواسطة
الوزن النسبى للعنصر %10 :
العنصر :الظروف التشغٌلٌة.
درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

مجال التفهم

منخفض

متوسط

%50 %20
 -1درجة التنوع فى قطاعات النشاط.
 -2قدرة الجهة محل التدقٌق على القٌام بكافة مراحل وطرق اإلنتاج.
 -3أثر أسالٌب الجهة محل التدقٌق لتسلٌم المنتجات والخدمات.
 -4وجود خطط للتوسعات فى النشاط التشغٌلى.
 -5مدى وجود استقرار فى النشاط التشغٌلى.
 -6وجود عملٌات التى تم تقلٌصها أو وجود خطط بذلك.
 -7هل ٌوجد مشروعات المشتركة نفس نشاط التشغٌل؟
 -8وجود مشروعات مشتركة مع الموردٌن وأثر ذلك.
 -9مدى توافر العمالة المدربة للقٌام بؤعمال اإلنتاج.
 -10مدى استقرار أسواق الخامات.
 -11مدى تعرض الجهة محل التدقٌق لتوقف بسبب عدم توفر
الخامات أو العمالة.
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

مرتفع

متوسط

مرتفع

%80

%50

%80

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

تحلٌل المخاطر المتأصلة

نموذج رقم  8مرحلة التخطٌط

/
الجهة محل التدقٌق  .......................... :السنة المالٌة :
/ / :
 ............................ :التارٌخ
أعدت بواسطة
/ / :
 ............................ :التارٌخ
روجعت بواسطة
الوزن النسبى للعنصر %10 :
العنصر :الظروف التشغٌلٌة.
درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

مجال التفهم

منخفض

متوسط

%50 %20

مرتفع

متوسط

مرتفع

%80

%50

%80

 -12مدى اعتماد الجهة محل التدقٌق علً خدمات من خبراء.
 -13مدى توافر الخبراء فى السوق المحلى.
 -14مدى مناسبة سٌاسات التعٌٌن بالجهة محل التدقٌق.
 -15آثار مستوٌات األجور على اقتصادٌات الجهة محل التدقٌق.
 -16أثر الضغوط النقابٌة.
 -17أثر نظم المعاش و مزاٌا ما بعد التقاعد.
 -18آثار نظم الحوافز الم طبقة.
 -19مدى فعالٌة أنشطة األبحاث والتطوٌر.
 -20تؤثٌر أنشطة األبحاث والتطوٌر.
تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند :........
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

................ %إلخ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

نموذج رقم  9مرحلة التخطٌط

رسهُم انًخبطش انًزأطهخ
/

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ / / :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ / / :
سوخؼذ ثىاعطخ
الوزن النسبى للعنصر %10 :
العنصر :الظروف تسوٌقٌة.

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

مجال التفهم

منخفض

متوسط

%50 %20

مرتفع

متوسط

مرتفع

%80

%50

%80

 -1ما هى سمعة منتجات الجهة محل التدقٌق وأثرها؟
 -2ما هى طبٌعة االتجاهات التسوٌقٌة واستراتٌجٌة وأهداف
التسوٌق وآثارها؟
 -3ما هو نصٌب الجهة محل التدقٌق من السوق وقوة تؤثٌرها؟
 -4طبٌعة العالقة مع المنافسٌن وأثرها على الجهة محل التدقٌق؟
 -5درجة توافر أسواق خارجٌة للمنتجات فى و حجم الصادرات
منها؟
 -6ما هى درجة استقرار الطلب الخارجى على المنتجات؟
 -7ما أثر سٌاسات التسعٌر على عملٌات التشغٌل والمنافسة؟
 -8هل تستخدم الجهة محل التدقٌق التجارة اإللكترونٌة؟
 -9درجة تنوع واستقرار المبٌعات على االنترنت؟
 –10األثار المترتبة على
اإللكترونٌة ؟

أنشطة التسوٌق من خالل التجارة

تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند :........
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

................ %إلخ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

نموذج رقم  10مرحلة التخطٌط

رسهُم انًخبطش انًزأطهخ
/

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ / / :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ / / :
سوخؼذ ثىاعطخ
الوزن النسبى للعنصر %15 :
العنصر :الظروف استثمارٌة وتموٌلٌة.

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

مجال التفهم

منخفض

متوسط

%50 %20

مرتفع

متوسط

مرتفع

%80

%50

%80

أنشطة االستحواذ وأثرها على نشاط

 -1هل ٌوجد للجهة
واقتصادٌاتها؟
 -2هل ٌوجد اتجاها ت للقٌام بأنشطة اندماج وأثرها على نشاط
الجهة محل التدقٌق واقتصادٌاتها؟
 -3أثر األنشطة التى تخلصت الجهة محل التدقٌق منها؟
 -4ما هى درجة تنوع االستثمارات وتوقعات بؤثارها على النشاط
واقتصادٌات الجهة محل التدقٌق ؟
 -5ما هو أثار التصرفات المتوقعة األوراق المالٌة؟
 -6ما أثر أنشطة االستثمار الرأسمالى المزمع القٌام بها ودراسات
الجدوى لها؟
 -7هل ٌوجد استثمارات فً منشآت ال تدخل فى عملٌة التجمٌع ,
وأسباب ذلك وأثره؟
 -8أثر هٌكل الدٌون؟
 -9هل ٌوجد حدد االتفاقٌات المرتبطة بالدٌون والقٌود علٌها وحدد
الضمانات لها والترتٌبات التموٌلٌة الخاصة بها وأثرها على
الجهة محل التدقٌق
 -10هل ٌوجد عقارات المستؤجرة وأثر ذلك؟
 -11هل توجد مصانع المستؤجرة واالثار المتوقعة؟
 -12هل توجد المعدات المستؤجرة وتستخدم فً النشاط؟
 -13هٌكل الملكٌة وجنسٌاتهم وأثر ذلك؟
العالق وطبٌعة هذه العالقات وأثرها؟
ة
 -14هل ٌوجد أطراف ذوي
تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند :........
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

................ %إلخ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

نموذج رقم  11مرحلة التخطٌط

رسهُم انًخبطش انًزأطهخ
اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ
العنصر :تقٌٌم اإلدارة وإطار إعداد القوائم المالٌة.

/
/ /
/ /

الوزن النسبى للعنصر %15 :
درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

مجال التفهم

منخف
ض

متوسط

مرتفع

متوسط

مرتفع

20
%

%50

%80

%50

%80

 -1تقٌم لكفاءة إدارة الجهة محل التدقٌق ونزاهتها؟
 -2مدى مناسبة اإلطار المستخدم إلعداد القوائم المالٌة؟
 -3مدى مناسبة أسس االعتراف باإلٌراد المطبقة؟
 -4الوزن النسبى للبنود التى تتم فٌها المحاسبة بالقٌمة العادلة؟
 -5مدى مناسبة التنوع فً المخزون ومعدالت دورانه؟
 -6مناسبة مواقع مخازن الجهة محل التدقٌق وظروف التخزٌن بها؟
 -7حجم المدٌونٌات وااللتزامات والمعامالت بالعملة األجنبٌة وأثرها
المتوقع على نتائج األعمال.
 -8عناصر الهامة فً الصناعة ) على سبٌل المثال (  :القروض
واالستثمارات فى البنوك  ,وحسابات العمالء والمخزون فى
الشر كات الصناعٌة  ،واألبحاث والتطوٌر فى شركات صناعة
األدوٌة.
ي عن المعامالت غٌر العادٌة أو
 -9كفاٌة المعالجات المحاسب ة
المعقدة بما فً ذلك تلك المعامالت فً المجاالت المتعارضة أو
الحدٌثة.
 -10مدى توافق العرض واالفصاح فً القوائم المالٌة مع االطار
المحاسبى المطبق.
 -11األهمٌة النسبٌة لألرصدة المعرضة لالختالس وحدوث الغش.
 -12األهمٌة النسبٌة للبنود التى تعتمد على التقدٌر.
 -13مخاطر المشكالت التى أوضحتها عملٌات التدقٌق السابقة.
تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند :........
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

................ %إلخ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

نموذج رقم  12مرحلة التخطٌط

رسهُم انًخبطش انًزأطهخ
/

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ / / :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ / / :
سوخؼذ ثىاعطخ
العنصر :األهداف واالستراتٌجٌات ومخاطر النشاط ذات الصلة

الوزن النسبى للعنصر %10 :

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

مجال التفهم

منخفض

متوسط

%50 %20

مرتفع

متوسط

مرتفع

%80

%50

%80

 - 1أهداف الجهة محل التدقٌق.
 - 2مخاطر تطورات الصناعة (مخاطر النشاط المحتملة مثل افتقار الجهة
محل التدقٌق لألفراد أو الخبرات للتعامل مع المتغٌرات فً الصناعة).
 - 3مخاطر المنتجات والخدمات الجدٌدة (مخاطر النشاط المحتملة ٌمكن أن
تكون على سبٌل المثال تزاٌد االلتزامات المتعلقة بالمنتج)
 - 4مخاطر التوسع فً النشاط (مخاطر النشاط المحتملة والتً قد تتمثل فً
عدم تقدٌر الطلب بدقة).
 - 5مخاطر المتطلبات المحاسبٌة الجدٌدة (مخاطر النشاط المحتملة مثل التنفٌذ
غٌر المكتمل أو غٌر السلٌم ،أو التكالٌف المتزاٌدة).
 - 6مخاطر المتطلبات التنظٌمٌة (مخاطر النشاط المحتملة مثل تزاٌد التعرض
للمخاطر القانونٌة).
 - 7المتطلبات المالٌة الحالٌة والمنتظرة (مخاطر النشاط المحتملة قد تتمثل فً
فقدان التموٌل نتٌجة لعدم قدرة الجهة محل التدقٌق على الوفاء بالتزاماتها).
 - 8مخاطر استخدام تكنولوجٌا المعلومات (مخاطر النشاط المحتملة مثل عدم
توافق النظام مع العملٌات).
 - 9مخاطر تنفٌذ االستراتٌجٌة  ،وبصفة خاصة المخاطر التى قد تإدى إلى
متطلبات محاسبٌة جدٌدة (مخاطر النشاط المحتملة قد تتمثل فً التنفٌذ غٌر
المكتمل أو غٌر السلٌم).

تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند :........
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

................ %إلخ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

نموذج رقم  13مرحلة التخطٌط

رسهُم انًخبطش انًزأطهخ
/

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ / / :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ / / :
سوخؼذ ثىاعطخ
الوزن النسبى للعنصر %10 :
العنصر :قٌاس وفحص األداء المالى للجهة

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

مجال التفهم

منخفض

متوسط

%50 %20

مرتفع

متوسط

مرتفع

%80

%50

%80

 - 1نسب الهامة وإحصائٌات التشغٌل.
 - 2مإشرات األداء الهامة.
 - 3مقاٌٌس أداء الموظفٌن.
 - 4السٌاسات التشجٌعٌة لألجور.
 - 5تقارٌر التنبإ ،والموازنات التقدٌرٌة ،وتحلٌل االنحرافات.
 - 6تقارٌر المحللون وتقارٌر التصنٌف اإلئتمانى.
 - 7تحلٌل المنافسٌن.
 - 8تطوراألداء المالى من فترة ألخرى (نمو اإلٌرادات ،والربحٌة،
والرافعة المالٌة).

تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند :........
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

................ %إلخ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

نموذج رقم  14مرحلة التخطٌط

رفهى اندهخ يسم انزذلُك وثُئزهب و لُبط انًخبطش انًزأطهخ ػهً يغزىي انمىائى
انًبنُخ
/ /

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
أػذد ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

سوخؼذ ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

يدبل انزفهى

انىصٌ
انُغجً

ظشوف انظُبػخ

%10

انظشوف اولزظبدَخ وانزششَؼُخ انؼبيخ

%10

طجُؼخ اندهخ يسم انزذلُك

%10

انظشوف انزشغُهُخ

%10

انظشوف انزغىَمُخ

%10

انظشوف اوعزثًبسَخ و انزًىَهُخ

%15

رمُُى اإلداسح وإطبس اػذاد انمىائى انًبنُخ

%15

األهداف واالستراتٌجٌات ومخاطر
النشاط ذات الصلة

%10

لُبط وفسض األداء انًبنً نهدهخ

%10

دسخخ انًخبطش انًزأطهخ
%20

%50

انزمُُى انُهبئً

%80

اإلخًبنً

إعتبارات إستخدام نماذج تحلٌل المخاطر المتؤصلة:
ٌ تم تجمٌع الدرجات وقسمتها على عدد البنود وٌتم تقرٌب الناتج إلى أقرب
درجة مخاطر.
 بالنسبة للبنود التً لم تدرج فً خانة المخاطر على مستوى البنود (متوسط
أو مرتفع ) فإن تقٌٌم المخاطر الخاصة بها بالنسبة لهذا العنصر ٌعتبر
(منخفض).
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دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

نموذج رقم  15مرحلة التخطٌط

رفهى اندهخ يسم انزذلُك وثُئزهب و لُبط انًخبطش انًزأطهخ ػهً يغزىي ثُذ..... /
/ /

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
أػذد ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

سوخؼذ ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

يدبل انزفهى

انىصٌ
انُغجً

ظشوف انظُبػخ

%10

انظشوف اولزظبدَخ وانزششَؼُخ انؼبيخ

%10

طجُؼخ اندهخ يسم انزذلُك

%10

انظشوف انزشغُهُخ

%15

انظشوف انزغىَمُخ

%15

انظشوف اوعزثًبسَخ و انزًىَهُخ

%20

رمُُى اإلداسح وإطبس اػذاد انمىائى انًبنُخ

%20

دسخخ انًخبطش انًزأطهخ
%20

%50

انزمُُى انُهبئً

%80

اإلخًبنً

إعتبارات إستخدام نماذج تحلٌل المخاطر المتؤصلة:
ٌ تم تجمٌع الدرجات وقسمتها على عدد البنود وٌتم تقرٌب الناتج إلى أقرب
درجة مخاطر.
 بالنسبة للبنود التً لم تدرج فً خانة المخاطر على مستوى البنود (متوسط
أو مرتفع ) فإن تقٌٌم المخاطر الخاصة بها بالنسبة لهذا العنصر ٌعتبر
(منخفض).
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دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

نموذج رقم  16مرحلة التخطٌط

ملخص نتائج تقٌٌم المخاطر المتأصلة على مستوى بنود القوائم المالٌة
/ /

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
أػذد ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

سوخؼذ ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

انزمُُى النهائً نهًخبطش انًزأطهخ

انجُذ

 البنود التً ٌتم إدراجها فً هذا الجدول تتفق مع بنود القوائم المالٌة للجهة
محل الرقابة.
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دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

رسهُم يخبطش انشلبثخ انذاخهُخ
اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ
العنصر :بٌئة الرقابة

نموذج رقم  17مرحلة التخطٌط

/
/ /
/ /
الوزن النسبى للعنصر %10 :

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20
تطبٌق النزاهة والقٌم االخالقٌة:
 -1هل اإلدارة تعمل على غرس وتطبٌق النزاهة والقٌم األخالقٌة
من خالل التصرفات واألقوال؟
الجهة محل التدقٌق ؟
 -2هل هناك قواعد للسلوك االخالقى ب
 -3هل الحوافز واإلغراءات بشان التصرف غٌر االخالقى ٌتم
العمل على تالفٌها ؟
االلتزام بالكفاء :
 -5هل تراعى اإلدارة مستوٌات الكفاءة بالنسبة الى الوظائف التى
تتطلب مستوٌات معٌنة ؟
مساهمة المسئولٌن عن الحوكمة:
 -6هل هناك اجتماعات دورٌة للمسئولٌن عن الحوكمة؟
 -7هل تتوافر الخبرة والتؤهٌل ألعضاء لجان الحوكمة؟
 -8هل تشكٌل لجنة التدقٌق ٌتوافر له االستقاللٌة؟
 -9ما مدى كفاٌة مشاركة المسئولٌن عن الحوكمة وتفحصهم لألنشطة؟

فلسفة اإلدارة واسلوب التشغٌل:
 -10هل ٌتم التعرف على مخاطر النشاط من قب ل اإلدارة وإدارته
بشكل مناسب ؟
 -11هل اختًار اإلدارة للسٌاسات المحاسبٌة والتقدٌرات المحاسبٌة
ٌتفق والعرض السلٌم للقوائم المالٌة ؟
 -12هل ل دى اإلدارة نٌة إلجراء تعدٌالت جوهرٌة عل ى القوائم
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

رسهُم يخبطش انشلبثخ انذاخهُخ
اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ
العنصر :بٌئة الرقابة

نموذج رقم  17مرحلة التخطٌط

/
/ /
/ /
الوزن النسبى للعنصر %10 :

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20
المالٌة وبما ال ٌتفق م العرض السلٌم؟
 -13ما مدى إستجابة ورد فعل اإلدارة تجاه التقارٌر المالٌة؟
الهٌكل التنظٌمى:
 -14هل ٌشكل الهٌكل التنظٌمى للجهة إطار العمل الذي ٌتم من
خالل التخطٌط ،التنفٌذ ،ومتابعة وفحص أنشطتها؟
 -15هل الهٌكل التنظٌمى لال لجهة محل التدقٌق ٌبٌن كٌفٌة توزيع
السلطة والمسئولٌة والعالقات بٌن اإلدارات ؟
سٌاسات وممارسات الموارد البشرٌة:
الجهة محل التدقٌق ودراسات
 -16هل ٌوجد توصٌف للوظائف ب
وقت وحركة لتلك الوظائف؟
 -17ما مدى كفاٌة آلٌة تحدٌد الكفاءات لكل وظٌفة؟
 -18هل سٌاسات وإجراءات التعٌٌن تعمل على تعٌٌن الكفاءات
للوظائف التى تحتاجها الجهة محل التدقٌق؟
 -19ما مدى كفاٌة إجراءات تعرٌف الموظفٌن الجدد بالمهام المطلوبة
منهم؟

 -20هل تعتمد الجهة محل التدقٌق على التخصص أم التدوٌر فى
الوظائف ومدى نجاح تلك السٌاسة؟
 -21ما مدى كفاٌة سٌاسات للتدرٌب وتنمٌة المهارات؟
 -22ما مدى كفاٌة سٌاسات الثواب والعقاب فى الجهة محل التدقٌق
؟
الجهة محل
 -23ما مدى مناسبة سٌاسة الترقى الوظٌفى المتبعة ب
التدقٌق؟
 -24ما مدى كفاٌة نظم الخدمات االجتماعٌة و ا

لرعاٌة الطبٌة
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

رسهُم يخبطش انشلبثخ انذاخهُخ
اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ
العنصر :بٌئة الرقابة

نموذج رقم  17مرحلة التخطٌط

/
/ /
/ /
الوزن النسبى للعنصر %10 :

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالٌة

العنصر

إلى حد ما

نعم

%50 %20

درجة المخاطر
على مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

للعاملٌن؟

تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند :........

................ %إلخ

رسهُم يخبطش انشلبثخ انذاخهُخ
اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ
العنصر :إجراءات تقٌٌم الخطر

نموذج رقم  18مرحلة التخطٌط

/
/ /
/ /
الوزن النسبى للعنصر :

%10
درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالٌة

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20
ألٌة إدارة المخاطر:
 -1هل ٌوجد لدى الجهة محل التدقٌق إدارة مختصة بتحدٌد وتقٌٌم
ومجابهة المخاطر وما هً درجة كفاءتها؟
 -2فى حالة اإلجابة بال هل تقوم كل إدارة وقسم من إدارات وأقسام
الجهة محل التدقٌق بمجابهة مخاطرها بشكل مستقل؟
تقٌٌم المخاطر:
 -3هل تم تحدٌد األهداف على مستوى الجهة محل التدقٌق ككل
وعلى مستوى كل إدارة وقسم ونشاط فٌما ٌتصل بعملٌة
إعداد التقارٌر المالٌة؟
 -4هل تم التعرف على األحداث التى تإثر على األنشطة المرتبطة
بعملٌة إعداد التقارٌر المالٌة ؟
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درجة المخاطر على
مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

رسهُم يخبطش انشلبثخ انذاخهُخ
اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ
العنصر :إجراءات تقٌٌم الخطر

نموذج رقم  18مرحلة التخطٌط

/
/ /
/ /
الوزن النسبى للعنصر :

%10
درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالٌة

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20

درجة المخاطر على
مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

تقدٌر المخاطر:
 -5هل تم تقٌٌم احتمالٌة حدوث المخاطر؟
 -6هل تم تحدٌد األثر لكل احتمال ؟
إجراءات مجابهة المخاطر:
 -7ما هً السٌاسات التً تطبقها الجهة محل التدقٌق لمواجهة
المخاطر (تقلٌل /مشاركة  /تقبل) ؟
 – 8ما م دى كفاءة عملٌة إدارة المخاطر التى واجهتها الجهة محل
التدقٌق فى الماضى ومدى توافقها مع الدراسات التى أعدتها إدارة
المخاطر؟
تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
................ %إلخ
 %بند:........

رسهُم يخبطش انشلبثخ انذاخهُخ
اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ

نموذج رقم  19مرحلة التخطٌط

/
/ /
/ /
الوزن النسبى للعنصر %40 :

العنصر :نظم المعلومات

درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالٌة

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20
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درجة المخاطر على
مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

رسهُم يخبطش انشلبثخ انذاخهُخ
اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ

نموذج رقم  19مرحلة التخطٌط

/
/ /
/ /
الوزن النسبى للعنصر %40 :

العنصر :نظم المعلومات

درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالٌة

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20
 -1ما مدى كفاٌة وفعالٌة نظم المعلومات واعداد التقارٌر الموجودة؟
 -2هل تم تحديد فئات المعامالت فى عملً ات الجهة محل التدقٌق
ذات األهمٌة للقوائم المالٌة؟
 -3هل تم تحدٌد اإلجراءات التى تتم داخل ك ل من نظم تكنولوجٌا
المعلومات والنظم الٌدوٌة؟
 -4هل ٌتوافر دلٌل للحسابات؟ وما مدى مناسبته؟
 -5هل تطبق الجهة محل التدقٌق نظام تكالٌف ٌفً بالغرض منه؟
وما مدى مساهمته فً اتخاذ القرارات؟
 -6هل ٌتم للم طابقة بٌن بٌانات التكالٌف والبٌانات المالٌة؟
 -7هل تشمل عملٌات االتصال توصٌل وفهم الدوار والمسئولٌات
الفردٌة التً تخص نظام الرقابة الداخلٌة على عملٌة إعداد التقارٌر
المالٌة؟
تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
................ %إلخ
 %بند:........
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درجة المخاطر على
مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

رسهُم يخبطش انشلبثخ انذاخهُخ

نموذج رقم  20مرحلة التخطٌط

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ
العنصر :األنشطة الرقابٌة

/
/ /
/ /
الوزن النسبى للعنصر %10 :
درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالٌة

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20
فصل االختصاصات:
 - 1هل هناك تحدٌد واضح للمهام واالختصاصات؟
-2هل هناك فصل بٌن االختصاص ات بٌن الوظائف المتعارضة
(الطلب  /اإلدارة واالعتماد والموافقة واتخاذ القرارات  /التنفٌذ /
االحتفاظ بالعهد واألصول /التوثٌق وحفظ المستندات والقٌد فى
الدفاتر /الرقابة)؟
سلطة االعتماد:
 -3هل توجد صالحٌات الزمة لإلٌد اع والتحوٌل والسحب من
األرصدة لدى البنوك وفقا لما اعتمدته اإلدارة؟
( شراء
 -4هل هناك اعتماد لجمٌع المصروفات الرأسمالٌة
األصول غٌر المتداولة)؟
 -5هل ٌتم اعتماد طلبات شراء األصول غٌر المتداولة من مستوى
إدارى مناسب؟
 -6هل هناك اعتماد لل قرارات بشؤن التعٌٌن ات ،والترقٌات ،
والعالوات والحوافز؟
 -5هل هناك سٌاسات معتمدة تنظم عملٌات البٌع اآلجل وسٌاسات
منح الخصومات؟
 -6هل هناك تحدٌد واضح العتماد طلبات الشراء ونظام إصدار
أوامر التورٌد ؟
نظم وعملٌات التشغٌل:
 -7هل هناك نظام مالئم إلٌداع المتحصال ت النقدٌة بحساب البنك
أوال بؤول؟
 -8هل هناك نظام دقٌق وكاف للتعامل بالشٌكات؟
 -9هل هناك اجراءات أمن كفٌلة بحفظ النقدٌة؟
 - 10هل هناك نظام لمتابعة دخول وخروج األصناف من البوابة
ونظم االستالم وفحص للمشترٌات؟
 -11هل هناك نظام لتحرٌر الفواتٌر و التسلٌم للعمالء للمبٌعات
والشحن؟
 -12هل هناك نظام للتؤمٌن على الخزن وأصحاب العهد؟
 -13مدى كفاٌة إجراءات الضبط الداخلى لمراجعة فواتٌر
المشترٌات والمبٌعات والتؤكد منها لحظة التنفٌذ؟
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درجة المخاطر على
مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

فحص األداء:
 -14هل هناك نظام تداول المستندات لمنع التكرار؟
 -15هل هناك توافر لمجموعة مستندٌه تحكم جمٌع العملٌات ؟
 -16هل هناك إجراءات دورٌة للجرد المفاجئ ؟
 -17هل المصروفات المستحقة واالٌرادات المقدمة مقٌدة بش كل
صحٌح طبقا للفواتٌر واالتفاقٌات والعقود؟
 -18هل هناك دور إلدارة التدقٌق الداخلى بالجهة محل التدقٌق فى
إجراء المطابقات والمقارنات واالطالع على تقارٌرها ؟
 -19هل هناك لمراجعة إثبات المخزون المحتفظ به طرف الغٌر
ب للغٌر بمخازن الجهة محل التدقٌق ؟
وكذا المحتفظ ه
 -20هل ٌوجد نظم لتقٌٌم األداء وتحلٌل االنحرافات وتحمل
المسئولٌة؟
تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
................ %إلخ
 %بند:........

٣ طْ ضكِٓ َ٤خحهش جُشهحذس جُذجخِ٤س جُخحفس ذحألٗؾطس جُشهحذ٤س ػِٓ ٠غطٟٞ
جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن ذؾٌَ ػحّ هروح ُٜزج جُ٘ٔٞرؼٝ ،ك ٠قحُس ضكذ٣ذ ٓخحهش
ضخـ ذ٘ٞد ٓؼ٘٤س ٣طْ ئ٣نحقٜح ك ٢جُخحٗحش جُٔخققس ُزُي ذحُ٘ٔٞرؼ .
 ذؼذ ضكِٓ َ٤خحهش جُشهحذس جُذجخِ٤س جُخحفس ذحألٗؾطس جُشهحذ٤س ذؾٌَ خحؿ
ػِٓ ٠غط ٟٞجُذٝسجش جُشت٤غ٤س (جُٔر٤ؼحش /جُٔؾطش٣حش  ..... /ئُخ) ،هروح
ُِ٘ٔحرؼ جُٞجسدز كٔ٤ح ذؼذ٣ ،طْ ٓشجؾؼس جُطكِ َ٤جُٔزًٞس ٓغ جُطكِ َ٤جُؼحّ
ُِٞف ٍٞئُ ٠جُطكِ َ٤جُقك٤ف.
٣ طْ ضكذ٣ذ ٝصٕ ٗغر ٠ضوذ٣ش ١هذس ٌَُ %5 ٙدٝسز ٖٓ جُذٝسجش جُشت٤غ٤س
جُخٔغس.
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دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

تحلٌل مخاطر الرقابة الداخلٌة

نموذج رقم  21مرحلة التخطٌط

الجهة محل التدقٌق --------------- :

السنة المالٌة -----------------------:

أعدت بواسطة ----------------------- :

تارٌخ -------------------------------------- :

روجعت بواسطة ---------------------- :

تارٌخ ------------------------------------- :

العنصر  :االنشطة الرقابٌة – العملٌات النقدٌة
درجة الم خاطر
العنصر

درجة المخاطر على
مستوى البنود

نعم

إلى حد ما

ال

%20

%50

%80

 - 1هل هناك تحدٌد واضح للمهام واالختصاصات ؟
 - 2هل هناك فصل بٌن االختصاصات فٌما ٌتعلق بالقٌد
فى الدفاتر وإعداد والتصرٌح بالصرف او القبض
واالحتفاظ بالنقدٌة ؟
 - 3هل هناك نظام مالئم إلٌداع المتحصالت النقدٌة
بحساب البنك أوالً بؤول ؟
 - 4هل هناك نظام دقٌق وكاف للتعامل بالشٌكات؟
 - 5هل توجد صالحٌات الزمة لإلٌداع والتحوٌل
والسحب من األرصدة لدى البنوك وفقا ً لما أعتمدته
اإلدارة؟
 - 6هل هناك نظام لتداول المستندات المإٌدة للعملٌة لمنع
التكرار ؟
 - 7هل هناك نظام للتؤمٌن على الخزن وأصحاب العهد؟
 - 8هل هناك توافر لمجموعة مستندٌة تحكم جمٌع
العملٌات النقدٌة ؟
 - 9هل هناك إجراءات دورٌة للجرد المفاجىء للخزن ؟

 - 10هل هناك اجراءات أمن كفٌلة بحفظ النقدٌة ؟
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إلى حد ما
%50

ال
%80

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

تحلٌل مخاطر الرقابة الداخلٌة

نموذج رقم  22مرحلة التخطٌط

الجهة محل التدقٌق -------------------- :

السنة المالٌة --------------------------------:

أعدت بواسطة ------------------------------ :

تارٌخ -------------------------------------- :

روجعت بواسطة ---------------------------- :

تارٌخ ------------------------------------- :

العنصر  :االنشطة الرقابٌة –المشترٌات
درجة الم خاطر
العنصر

 - 1هل هناك تحدٌد واضح لسلطة الموافقة على طلبات الشراء
ونظام إصدار أوامر التورٌد ؟
 - 2هل هناك فصل تام بٌن اختصاصات المسئولٌن عن القٌد فى
دفاتر الحسابات والمسئولٌن عن تحرٌر الشٌكات التى ترسل
الى الموردٌن والمسئولٌن عن استالم البضاعة وفحصها ؟
 - 3هل هناك نظام لمتابعة دخول األصناف من البوابه ون ظام
إستالمها وفحصها فنٌا؟
 - 4هل هناك نظام للتؤمٌن على مشترٌات الجهة محل التدقٌق ؟
 - 5هل النظام ٌضمن عدم الصرف إال بؤصل الفواتٌر؟
 - 6هل المصروفات تخص الفترة ؟
 - 7هل ٌتم التبوٌب والعرض بشكل سلٌم؟
 - 8هل ٌتم ختم الفواتٌر بخاتم الدفع للتؤكد من عدم تكرار الدفع؟
 - 9هل ٌتم تنفٌذ شروط التورٌد طبقا ً للعقود ؟
 - 10هل توارٌخ أوراق الدفع صحٌحة ؟
 - 11هل ٌتم تسلٌم أوراق الدفع إلى مستحقٌها؟
 - 12هل هناك فصل بٌن إختصاصات عملٌة قٌد العملٌات
(مشترٌات  /حسابات موردٌن) ؟
 - 13هل المصروفات المستحقة مقٌدة بشكل صحٌح طبقا ً
للفواتٌر واالتفاقٌات والعقود؟
 - 14هل هناك دور إلدارة التدقٌق الداخلٌة بالجهة محل التدقٌق
فى إجراء المطابقات والمقارنات واإلطالع على تقارٌرها
؟
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نعم
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%20

%50

%80
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مستوى البنود
إلى حد ما
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دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

تحلٌل مخاطر الرقابة الداخلٌة

نموذج رقم  23مرحلة التخطٌط

الجهة محل التدقٌق -------------------- :

السنة المالٌة --------------------------------:

أعدت بواسطة ------------------------------ :

تارٌخ -------------------------------------- :

روجعت بواسطة ---------------------------- :

تارٌخ ------------------------------------- :

العنصر  :االنشطة الرقابٌة –المبٌعات
درجة الم خاطر
العنصر

1
2

3

4
5
6

7

 هل هناك تحدٌد واضح للمهام واالختصاصات فىمجالى البٌع والتحصٌل ؟
 هل ٌتم الفصل بٌن محررى فواتٌر البٌع وبٌن الموافقةعلى البٌع اآلجل وبٌن الشحن وتجهٌز الفواتٌر والوظائف
المحاسبٌة ؟
 هل ٌشتمل النظام على القواعد الرقابٌة من وجود أرقاممسلسلة للفواتٌر وطرٌقة مناسبة اللغاء الفواتٌر وحفظها
؟
 هل هناك سٌاسات معتمدة تنظم عملٌات البٌع اآلجلوسٌاسات منح الخصومات؟
 هل هناك نظام لتلقى طلبات العمالء ومتابعة مراحل تنفٌذعملٌة البٌع اآلجل؟
 هل هناك نظام لتحضٌر البضاعة وارسالها للعمٌلوتحرٌر أذون الصرف وإعداد الفواتٌر واعتمادها
وفحص األصناف قبل خروجها ؟
 هل هناك نظام لمنح العٌنات من األصناف التى تنتجهاالجهة محل التدقٌق ،وهل هو فى حدود العرف التجارى
؟
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نعم

إلى حد ما

نعم

%20

%50

%20

درجة المخاطر على
مستوى البنود
إلى حد ما
نعم
%50

%20

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

تحلٌل مخاطر الرقابة الداخلٌة
الجهة محل التدقٌق الخاضعة للرقابة ----------------- :

نموذج رقم  24مرحلة التخطٌط

السنة المالٌة --------------------------------:

--أعدت بواسطة ------------------------------ :
روجعت بواسطة ---------------------------- :

تارٌخ -------------------------------------- :
تارٌخ ------------------------------------- :

العنصر  :االنشطة الرقابٌة –المخزون
درجة الم خاطر
العنصر

 - 1هل هناك نظام مستندى لإلستالم والصرف ٌضمن
( وجود
إمكانٌة تتبع كل عملٌة صرف أو إضافة
أرقام مسلسلة)؟
 - 2هل المخازن مهٌئة وفقا ً لطبٌعة كل نوع؟
 - 3هل هناك وسائل أمان وفقا ً لطبٌعة المخزون؟
 - 4هل هناك نظام للتؤمٌن على المخازن ؟
 - 5هل هناك نظام للتؤمٌن على أمناء المخازن؟
 - 6هل هناك وسائل تسهل عملٌة االستالم أو الصرف
كالموازٌن والمقاٌٌس ؟
 - 7هل هناك نظام إلجراء الجرد الدورى للمخازن ؟
 - 8هل ٌتم إجراء مطابقات بصفة دورٌة ألرصدة
المخازن مع الحسابات ؟
 - 9هل هناك نظام إلثبات المخزون المحتفظ به طرف
الغٌر وكذا المحتفظ به للغ ٌر بمخازن الجهة محل
التدقٌق ؟
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نعم

إلى حد ما

نعم

%20

%50

%20

درجة المخاطر على
مستوى البنود
إلى حد ما
نعم
%50

%20

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

تحلٌل مخاطر الرقابة الداخلٌة

نموذج رقم  25مرحلة التخطٌط

الجهة محل التدقٌق ------------------ :

السنة المالٌة -------------------------:

أعدت بواسطة --------------------------- :

تارٌخ --------------------------------- :
تارٌخ --------------------------------- :

روجعت بواسطة ------------------------ :

العنصر  :االنشطة الرقابٌة –الرواتب
درجة الم خاطر
العنصر

 - 1هل هناك تحدٌد واضح للمهام واالختصاصات؟
 - 2هل هناك فصل بٌن االختصاصات فٌما ٌتعلق بإدارة الموارد
البشرٌة وإدارة االستحقاقات ؟
 - 3هل هناك سجالت لكل موظف ؟
 - 4هل هناك قرارات بشان التعٌٌنات والترقٌات والعالوات والحوافز
؟
 - 5هل ٌتم توثٌق جمٌع التغٌٌرات على حالة الموظف
الموارد البشرٌة أوالً بؤول ؟

الى إدارة

 - 6هل هناك نظام لتسجٌل وقت دخول وخروج العاملٌن ؟
 - 7هل ٌتم التحقق من انه ال ٌتم صرف رواتب إال للعاملٌن الذٌن تم
إدراج بٌاناتهم من قبل إدارة الموارد البشرٌة ؟
 - 8هل جمٌع التغٌٌرات التى تتم على حسابات الرواتب ٌتم إعتمادها
من سلطة مختصة ؟
 - 9هل هناك نظام للتحقق من أن صرف الرواتب لمستحقٌها ؟
- 10هل هناك نظام لرد المبالغ التى لم ٌتم صرفها من قبل العاملٌن ؟
- 11هل ٌتم التحقق من صحة االستقطاعات وصحة الترحٌالت الى
الحسابات المختصة ذات الصلة بحسابات الرواتب واألجور ؟
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نعم

إلى حد ما

نعم

%20

%50

%20

درجة المخاطر على
مستوى البنود
إلى حد ما
نعم
%50

%20

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

تحلٌل مخاطر الرقابة الداخلٌة

نموذج رقم  26مرحلة التخطٌط

الجهة محل التدقٌق ----------------- :

السنة المالٌة --------------------------------:

أعدت بواسطة ------------------------- :

تارٌخ -------------------------------------- :

روجعت بواسطة ---------------------- :

تارٌخ ------------------------------------- :

العنصر  :االنشطة الرقابٌة –العملٌات الرأسمالٌة
درجة الم خاطر
العنصر

نعم

إلى حد ما

نعم

%20

%50

%20

 - 1هل هناك إعتماد لجمٌع المصروفات
الرأسمالٌة (شراء األصول غٌر
المتداولة) ؟
 - 2هل ٌتم إعتماد طلبات شراء األصول
غٌر المتداولة من مستوى إدارى
مناسب؟
 - 3هل ٌتم الموافقة على فواتٌر الشراء
من قبل األشخاص الذٌن سبق لهم
إعتماد طلبات الشراء ؟
 - 4هل هناك توثٌق مستندى لطلبات
شراء األصول غٌر المتداولة ٌختلف
عن شراء باقى البنود المتداولة ؟
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درجة المخاطر على
مستوى البنود
إلى حد ما
نعم
%50

%20

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

تحلٌل مخاطر الرقابة الداخلٌة
اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ

نموذج رقم  27مرحلة التخطٌط

/
/ /
/ /
الوزن النسبى للعنصر %20 :

العنصر :متابعة عناصر الرقابة

درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالٌة

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20
عناصر الرقابة من داخل الجهة محل التدقٌق:
 -1ما هى عناصر نظم الرقابة من داخل الجهة محل التدقٌق مثل
نظام التدقٌق الداخلٌة ،ونظم الرقابة اإلدارٌة والمتابعة ومدى
كفاٌتها؟
 -2موقع إدارة التدقٌق الداخلٌة فى الهٌكل التنظٌمى ودرجة
استقاللٌته؟
 -3ما هى طبٌعة العالقة بٌن المسئولٌن عن الحوكمة ونظم التدقٌق
الداخلٌة وأثر ذلك على استقاللٌتها؟
 -4ما هى كفاءة وخبرة المدققٌن الداخلٌٌن؟
 -5ما هو تطور منهج التدقٌق الداخلٌة فى أداء عملها ومدى
استمرارٌتها فى الرقابة؟
 -6درجة االستجابة لتقارٌر التدقٌق الداخلٌة؟
 -7هل ٌوجد نظام للرقابة على الجودة داخل الجهة محل التدقٌق؟
 -8موقع نظام الرقابة على الجودة فى الهٌكل التنظٌمى؟
 -9خبرة وكفاءة العاملٌن بنظام الرقابة على الجودة؟
 -10المنهج المتبع فى الرقابة على الجودة ومدى كفاٌته؟
 -11االستجابة لتقارٌر الرقابة على الجودة؟
عناصر الرقابة من خارج الجهة محل التدقٌق:
الجهة محل
 -1ما هى الجهات الرقابٌة التى تقوم بالرقابة على
التدقٌق.
 -2ما هى المالحظات والنتائج التى تضمنتها مكاتبات وتقارٌر
الجهات الرقابٌة الخارجٌة؟
 -3مدى استجابة الجهة محل التدقٌق لتقارٌر الجهات الرقابٌة.
تقٌٌم المخاطر على مستوى القوائم المالٌة:

ملخص الجدول
%

76

درجة المخاطر على
مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

تحلٌل مخاطر الرقابة الداخلٌة
اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
 ............................ :انزبسَخ :
أػذد ثىاعطخ
 ............................ :انزبسَخ :
سوخؼذ ثىاعطخ

نموذج رقم  27مرحلة التخطٌط

/
/ /
/ /
الوزن النسبى للعنصر %20 :

العنصر :متابعة عناصر الرقابة

درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالٌة

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20
تقٌٌم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

%

بند:........

درجة المخاطر على
مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

................ %إلخ

نموذج رقم  28مرحلة التخطٌط

رسهُم يخبطش انشلبثخ انذاخهُخ ػهً يغزىي انمىائى انًبنُخ
/ /

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
أػذد ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

سوخؼذ ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

يدبل انزفهى

درجة مخاطر الرقابة

انىصٌ
انُغجً

ثُئخ انشلبثخ

%15

إخشاءاد رمُُى انخطش

%15

َظى انًؼهىيبد

%25

األَشطخ انشلبثُخ

%25

يزبثؼخ ػُبطش انشلبثخ

%20

%20
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%50

%80

انزمُُى انُهبئً

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

اإلخًبنً

إعتبارات إستخدام نماذج تحلٌل مخاطر الرقابة:
ٌ تم تجمٌع الدرجات وقسمتها على عدد البنود وٌتم تقرٌب الناتج إلى أقرب
درجة مخاطر.
 بالنسبة للبنود التً لم تدرج فً خانة المخاطر على مستوى البنود (متوسط
أو مرتفع ) فإن تقٌٌم المخاطر الخاصة بها بالنسبة لهذا العنصر ٌعتبر
(منخفض).

رسهُم يخبطش انشلبثخ انذاخهُخ ػهً يغزىي ثُذ..... /

نموذج رقم  29مرحلة التخطٌط

/ /

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
أػذد ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

سوخؼذ ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

يدبل انزفهى

درجة مخاطر الرقابة

انىصٌ
انُغجً

ثُئخ انشلبثخ

%15

إخشاءاد رمُُى انخطش

%15

َظى انًؼهىيبد

%25

األَشطخ انشلبثُخ

%25

يزبثؼخ ػُبطش انشلبثخ

%20

%20
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%50

%80

انزمُُى انُهبئً

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

اإلخًبنً

إعتبارات إستخدام نماذج تحلٌل مخاطر الرقابة:
ٌ تم تجمٌع الدرجات وقسمتها على عدد البنود وٌتم تقرٌب الناتج إلى أقرب
درجة مخاطر.
 بالنسبة للبنود التً لم تدرج فً خانة المخاطر على مستوى البنود (متوسط
أو مرتفع ) فإن تقٌٌم المخاطر الخاصة بها بالنسبة لهذا العنصر ٌعتبر
(منخفض).

نموذج رقم  30مرحلة التخطٌط

ملخص نتائج تقٌٌم مخاطر الرقابة على مستوى بنود القوائم المالٌة
/ /

اندهخ يسم انزذلُك  .......................... :انغُخ انًبنُخ :
أػذد ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

سوخؼذ ثىاعطخ

 ............................ :انزبسَخ

:

/

/

التقٌٌم النهائً لمخاطر الرقابة

البند
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دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

 البنود التً ٌتم إدراجها فً هذا الجدول تتفق مع بنود القوائم المالٌة للجهة
محل الرقابة.
نموذج ( )31مرحلة التخطٌط

رىصَغ األهًُخ انُغجُخ ػهً ثُىد لبئًخ انًشكض انًبنً
/

جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن  ............................ :جُغ٘س جُٔحُ٤س :
أػذش ذٞجعطس

 ............................ :جُطحس٣خ

:

سٝؾؼص ذٞجعطس

 ............................ :جُطحس٣خ

:

انجُذ

انًجهغ  /ثبندُُه

األطىل
أف ٍٞغحذطس
ٓؾشٝػحش ضكص جُط٘ل٤ز
أف ٍٞؿ٤ش ِٓٔٞعس
جعطػٔحسجش ك ٠ؽشًحش ضحذؼس
جعطػٔحسجش ٓحُ٤س ٓطحقس ُِر٤غ
أف ٍٞمش٣ر٤س ٓإؾِس
جُٔخضٕٝ
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يؼبيم دسخخ
انثمخ

/

/
/

/

لًُخ انجُذ
يشخسخ ثًؼبيم
دسخخ انثمخ

األهًُخ انُغجُخ
نهجُذ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

ػٔالء ٝأٝسجم هرل ٓٝذٕٞ٘٣
قغحذحش ٓذ٘٣س ٓغ جُؾشًحش جُوحذنس
ٝجُؾو٤وس
دكؼحش ٓوذٓس
جعطػٔحسجش ذحُؤ٤س جُؼحدُس ٖٓ خالٍ
جألسذحـ ٝجُخغحتش
ٗوذ٣س ٝأسفذز ُذ ٟجُر٘ٞى
ٓؿٔٞع جألفٍٞ
 هٔ٤س جُر٘ذ جُٔشؾكس ذذسؾس جُػوس = هٔ٤س جُر٘ذ ٓ xؼحَٓ دسؾس جُػوس
 جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ُِر٘ذ = هٔ٤س جألخطحء جُٔورُٞس ػِٓ ٠غط ٟٞجُوحتٔس
جُٔشؾكس ذذسؾس جُػوس  /ئؾٔحُ ٠ه ْ٤جُر٘ٞد جُٔشؾكس ذذسؾس جُػوس).

 ( xهٔ٤س جُر٘ذ

ربثغ رىصَغ األهًُخ انُغجُخ ػهً ثُىد لبئًخ انًشكض انًبنً
/
جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن  ............................ :جُغ٘س جُٔحُ٤س :
 ............................ :جُطحس٣خ / / :
أػذش ذٞجعطس
 ............................ :جُطحس٣خ / / :
سٝؾؼص ذٞجعطس
لًُخ انجُذ
يؼبيم
يشخسخ ثًؼبيم
انًجهغ  /ثبندُُه
انجُذ
دسخخ انثمخ
دسخخ انثمخ
زمىق انًهكُخ
سأط جُٔحٍ جُٔذكٞع
جالقط٤حه٤حش
أسذحـ ٝخغحتش ٓشقِس
أسذحـ ( أ ٝخغحتش) جُؼحّ هرَ جُطٞص٣غ
اونزضايبد
ع٘ذجش
هشٝك ٖٓ جُر٘ٞى
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األهًُخ انُغجُخ نهجُذ

دلٌل الرقابة المالٌة الحكومى العربى

هشٝك ٖٓ ؽشًحش هحذنس ٝؽو٤وس
جُطضجٓحش أخش ٟهِ٣ٞس جألؾَ
ٓخققحش
ذ٘ي عكد ػِ ٠جٌُٔؾٞف
ٓٞسدٝ ٕٝجٝسجم دكغ ٝدجت٘ ٕٞأخشٕٝ
قغحذحش دجت٘س ٖٓ جُؾشًحش جُوحذنس
ٝجُؾو٤وس
جُطضجٓحش هق٤شز جألؾَ أخشٟ
ئؾٔحُ ٠قوٞم جٌُِٔ٤س ٝجالُطضجٓحش
جإلؾٔحُ٠
نموذج ( )32مرحلة التخطٌط

رىصَغ األهًُخ انُظثُخ ػهً ثُىد لبئًخ انذخم
جُؿٜس ٓكَ جُطذه٤ن  ........................... :جُغ٘س جُٔحُ٤س / / :
 ............................ :جُطحس٣خ / / :
أػذش ذٞجعطس
 ............................ :جُطحس٣خ / / :
سٝؾؼص ذٞجعطس

انجُذ

انًجهغ

يؼبيم دسخخ
انثمخ

ثبندُُه

جُٔر٤ؼحش  /جإل٣شجدجش

XXX

ضٌِلس جُٔر٤ؼحش /ضٌِلس جُكق ٍٞػِ ٠جإل٣شجد

ْ) )xx

ٓقشٝكحش ذ٤غ ٝضٞص٣غ

ْ) )xx

ٓؿَٔ جُشذف

Xx

جُذخَ ٖٓ جالعطػٔحس

X

ٌٓحعد ٝخغحتش أخشٟ

X

ئ٣شجدجش أخشٟ

X

ٓخققحش جٗطل ٠جُـشك ٜٓ٘ح

X
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لًُخ انجُذ
يشخسخ ثًؼبيم
دسخخ انثمخ

األهًُخ انُغجُخ
نهجُذ
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ٓقشٝكحش ئدجس٣س ٝػٔ٤ٓٞس

)(X

ٓقشٝكحش ضٔ٤ِ٣ٞس

)(X

ٓخققحش ٌٓٗٞس

)(X

خغحتش جالمٔكالٍ

)(X

ٓقشٝكحش أخشٟ

)(X

جألسذحـ هرَ جُنش٣رس

Xx

ٓقشٝف مش٣رس جُذخَ

)(X

فحك ٠جُشذف
جإلؾٔحُ٢
 هٔ٤س جُر٘ذ جُٔشؾكس ذذسؾس جُػوس = هٔ٤س جُر٘ذ ٓ xؼحَٓ دسؾس جُػوس
 جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ُِر٘ذ = هٔ٤س جألخطحء جُٔورُٞس ػِٓ ٠غط ٟٞجُوحتٔس
جُٔشؾكس ذذسؾس جُػوس  /ئؾٔحُ ٠ه ْ٤جُر٘ٞد جُٔشؾكس ذذسؾس جُػوس).
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