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 ةالمالي ةفي مستوى الرقاب ةمراجعة ضمان الجود
 

عمال الرقابية والدور الذي يؤديه ضمان الجودة للحفاظ عليها،
أ
لة جودة ال

أ
همية البالغة لمسا

أ
 ولمواجهة التحدي الرئيسي في ضوء ال

جهزة العليا للرقابة والمتمثل بتقديم خدمات رقابية ذات جودة عالي
أ
جهزة العليا  ة،الذي يواجه ال

أ
فقد قامت المنظمة الدولية لل

ساسية الواردة في معايير التدقيق الدولية بوضع معايير للجودة ةالمالية والمحاسب ةللرقاب
أ
ضمن ، حيث تمبنية على المبادئ ال

جهزة الرقابي140)المعيار 
أ
في العمل على تصميم نظام لرقابة الجودة يتناسب مع تكليفها القانوني وظروفها  ة( تقديم مساعدة لل

ومسؤوليات محددة للمدقق في ما  ةرشادات إضافيإ( توفير 2220)ويستجيب للمخاطر على الجودة، في حين تضمن المعيار 
 .ةملية الرقابة على البيانات المالييتعلق بإجراءات ضبط الجودة في ع

عضاء في 
أ
جهزة ال

أ
نظمة رقابة الجودة لل

أ
 إكما سعت المنظمة العربية في العمل على إرساء وتعزيز ا

أ
رابوساي من خلل قليم ال

جهزة، وإعداد دليل ضمان الجودة ونشره على الموقع  ةالتوصي
أ
ليات التي تحقق تنمية وظيفة ضمان الجودة في تلك ال

آ
باتباع ال
 الرسمي للمنظمة.

صنافها  ةالبحثي ةوسيتم من خلل هذه الورق
أ
والمعايير ومسارها، ومستوياتها التعرف على مفهوم مراجعات ضمان الجودة ومزاياها وا

 .ةالمالي ةمراجعة في مستوى الرقاب ةالواجب تطبيقها للقيام بعملي ةالممارسات الرقابيوالمرجعية لها، 

 

ول : مفهوم ضمان الجودة
أ
 المحور ال

 المعيار الدولي لرقابة الجودة )
أ
نشا

أ
جهزة العليا، وصمم هذا اإلطار ليتم تطبيقه على نظام  ا  عام ( إطارا  140ا

أ
لرقابة الجودة داخل ال

جهزة )رقابرقابة الجودة 
أ
عمال التي تقوم بها ال

أ
ن هدف  ةلكافة ال

أ
خرى تقوم بها، حيث ا

أ
عمال ا

أ
ية ا

أ
داء( وا

أ
مالية، رقابة التزام، رقابة ا

على للرقاب
أ
كيد معقول إهو  ةالجهاز ال

أ
جل تزويده بتا

أ
فيما يخص امتثال الجهاز وموظفيه يجاد نظام لرقابة الجودة واللتزام به من ا

ن تكون التقارير الصادرة مناسبة وملئمة في الظروف القائمة.للمعايير المهنية والمت
أ
 طلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وا

 ة( دراسة نظام رقابة الجودة للجهاز وتقييمه بما في ذلك معاينة دورية لجملة منتقاQuality Assuranceيقصد بضمان الجودة )و
ما
أ
ن نظام رقابة الجودة الذي يعتمده مصمم  من المهمات الرقابية التي جرى تنفيذها. ا

أ
كيدا معقول با

أ
ن يك فل للجهاز تا

أ
الغاية فهي ا

ن التقارير الرقابية مناسبة في ظل الظروف القائمة
أ
مراجعة رقابة  في حين يتم تعريف، على نحو مناسب ويعمل على نحو فعال، وا

نها عملية مصممة Engagement quality control review) ةعمليالجودة 
أ
و قبل ذلك التاريخ ( على ا

أ
في تاريخ إصدار التقرير ا

صدرها فريق العملي
أ
حكام الهامة التي ا

أ
 لدى)المهمة الرقابية( والستنتاجات التي توصل إليها  ةلتقديم تقييم موضوعي حول ال

 ق.صياغة تقرير التدقي
ساسا  

أ
ن التقارير  وعلى هذا النحو فإن ضمان الجودة مسار تقييمي يعنى ا

أ
كد من ا

أ
بتقييم نظام رقابة الجودة وعملياته ومخَرجاته، والتا

 .والممارسات الدولية الجيدة ةالمهنيوالمسارات الرقابية تستجيب للمعايير 
 

 مزايا مراجعات ضمان الجودة: الثانيالمحور 

 مزايا مراجعات ضمان الجودة:من 

 جهزة  تمكين
أ
 .المناسبةبالمعايير والممارسات الدولية  وإجراءاتهاسياساتها من مقارنة  الرقابيةال

 ن المهمات الرقابية قد تقديم ضمان معقول
أ
جريت وفقا للمعايير  ا

أ
 .المهنيةا

 جهزة الرقابية من تقييم
أ
 .والعمل على تحسينها. اوفعاليته اك فاءته تمكين ال
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 و جراء مهمات رقابية ل تمتثل إلى المعايير يد وتقييم المخاطر المتعلقة دتح
أ
جراء موظفين ل يمتلكون الك فاءات المناسبة ا

 وإجراءاته. المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وسياسات الجهاز 

  لظروف القائمةفي ا تقارير رقابية مناسبةالمساهمة في تطوير اإلجراءات الرقابية، وإصدار. 
 

 : مراجعات ضمان الجودة: الثالثالمحور 
أ
 صنافها ومستوياتهاا

 تصنيفات مراجعات ضمان الجودة
و من خارجه يمكن تصنيف مراجعات ضمان الجودة

أ
 .حسب ما إذا كان القائمون بالمراجعة من داخل الجهاز ا

 المراجعة الداخلية:
ن تقوم بها وحدة لضمان  

أ
ليات مختلفة كا

آ
ن تتم هذه المراجعة عبر ا

أ
شخاص من الجهاز. ويمكن ا

أ
و عدة ا

أ
هي مراجعة يقوم بها شخص ا

و فروع مختلفة من داخل الجهاز
أ
و وحدات ا

أ
قسام ا

أ
لية يساهم فيها ا

آ
و عبر ا

أ
 لهذا الغرض ا

أ
 .الجودة تنشا

 
 المراجعة الخارجية:

و  
أ
و مك تب استشارة إدارية ا

أ
وهيئة رقابية خاصة ا

أ
ن يقوم بها جهاز نظير ا

أ
شخاص من خارج الجهاز. كا

أ
و ا

أ
يتولى إجراؤها شخص ا

كاديمي
أ
 .خبير ا

 

 مستويات مراجعات ضمان الجودة
و رقابة التزامراجعات ضمان الجودة على مستوى الجهاز وعلى مستوى المهمة الرقابية )رقابة مالية  يتم تنفيذ

أ
وم ا

أ
داء( ا

أ
 .رقابة ا

 
 مراجعة ضمان الجودة على مستوى الجهاز:

ن تكون هذه المراجعة شاملة 
أ
نظمة الجهاز وممارساته. ويمكن ا

أ
تتعلق مراجعة ضمان الجودة على مستوى الجهاز بفحص تصميم ا

ن تختص بالنظر في تصميم عناصر منتقا
أ
و ا

أ
من ذلك اإلطار وتنفيذها وعملها على نحو  هتُعنى بكافة عناصر نظام رقابة الجودة، ا

 .فعال
 

 ة الرقابية:ممراجعة ضمان الجودة على مستوى المه
داء(، بفحص تنفيذ إجراءات رقابة المهام الرقابية مراجعة ضمان الجودة على مستوى تتعلق 

أ
و رقابة ا

أ
)سواء كانت مهمة رقابة مالية ا

ن فريق المهمة الرقابية  ،الجودة على مستوى المهمة الرقابية
أ
 للمعايير المهنية  قام بتنفيذ اإلجراءات الرقابية استنادا  بما يك فل ا

دلة إثبات كافية ومناسبة لدعم التقرير الرقابي راءاته،جإ ته واوسياس واتبع منهجية الجهاز الرقابية
أ
نه توجد ا

أ
نه وا

أ
التزم بالقوانين ، وا

خلقية ذات الصلة
أ
 .والمتطلبات ال

 
صدار  وما بعد الإ   صدارمراجعات ضمان الجودة ما قبل الإ

ن التدقيق 
أ
كد من ا

أ
تعتبر مراجعة ضمان الجودة قبل اإلصدار بمثابة مراجعة تجرى قبل استكمال تقرير التدقيق وإصداره وذلك للتا

ن التقرير مناسب
أ
خرى، وا

أ
ية متطلبات قانونية وتنظيمية ا

أ
بينما ، ةفي الظروف القائم يطابق المنهجية والممارسات المعتمدة وا

 تقرير التدقيق. إصدارمراجعة ضمان الجودة بعد اإلصدار تتم بعد 
نه غالبا ما يتم القيام بها فقط في حالة المهام الرقابيةوبينما يمكن إجراء ضمان الجودة ما قبل اإلصدار على جميع  

أ
 المهام، إل ا

و التي تنطوي على مخاطر كبيرة
أ
 .الحساسة ا
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 : مسار مراجعات ضمان الجودةالرابعالمحور 

نها تشتمل في كلتا الحالتين على 
أ
ي ا

أ
ي مهمة رقابية، ا

أ
ل تختلف مراحل المراجعة المؤسسية ومراجعة المهمة الرقابية عن مراحل ا

 .مراحل التخطيط والتنفيذ واإلبلغ )التقرير( ثم المتابعة

 

 مسار مراجعة ضمان الجودة

 
 

 

 .معايير النتوسايفي في مستوى الرقابة المالية : مراجعة ضمان الجودة الخامسالمحور 

جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يضعفي حين 
أ
مستمد من المعيار الدولي لرقابة ( والISSAI 140) معيار رقابة الجودة لل

الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الرقابة وضمان ( ISQC 1 - International Standard on Quality Control 1)الجودة 
جهزة   (IAASB -International Auditing and Assurance Standards Board)الجودة 

أ
إطارا عاما لرقابة الجودة داخل ال

 قه على نظام رقابة الجودة لكافة العليا للرقابة ليتم تطبي
أ
جهزةا

أ
المعيار الدولي  منوالمستمد ( ISSAI 2220)إن ، فعمال تلك ال

في يتناول المسؤوليات المحددة للمدقق فيما يتعلق بإجراءات ضبط الجودة  (ISA 220لرقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية )
 .على البيانات المالية، كما يعالج مسؤوليات مراجع ضبط الجودةعملية رقابة 

 
دوات الرئيسة المستخدمة في اللتزام بالمعايير تقوم على الترابط فيم وعليه فإن

أ
ن الجهاز عندما تكون له  ،من ذلكوبينها. ا ال

أ
ا

دلة رقابية ويقوم بتدريب مراجعيه على استخدامها
أ
 وينهض باعتمادها من ِقَبلهم، فإنه يستجيب لمتطلبات المعيار منهجيات وا

(ISSAI 140) ، ما عندما تستخدم فر
أ
دلة للقيام  ق الرقابةا

أ
الرقابية، فإن هذا الستخدام ُيوثق في الملفات  بمهامهاالمنهجيات وال

 .(ISSAI 2220)للمعيار الرقابية وُيعد مستجيبا 
 

 .: مراجعة ضمان الجودة في مستوى الرقابة الماليةالسادسالمحور 

المالية يتم اتباع مسار مراجعة ضمان الجودة المبين بالمحور الرابع والمكون  ةعند تنفيذ مراجعة المهام الرقابية في مستوى الرقاب
 من 
أ
  ة.ربع مراحل رئيسيا
 

ولى: تخطيط مراجعة ضمان الجودة
أ
 المرحلة ال

 يشتمل مسار التخطيط على إعداد صنفين من الخطط:
o  و السنوية

أ
إجراء المراجعات على  برنامجضمان الجودة والتي تتضمن لخطة تشغيلية: ونعني بذلك الخطة العامة ا

و مستوى المهمة الرقابية.
أ
 المستوى المؤسسي و/ا

o خطة مراجعة المهمة الرقابية. 

التخطيط

إعداد خطة •

مراجعة مهمة 

رقابيه

التنفيذ

جمع أدلة اثبات•

التحليل•

االشراف •

التقرير

تحليل وتقييم •

النتائج

إعداد التقرير•

املتابعة

متابعة تنفيذ•

التوصيات
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 الخطة التشغيلية:

هداف تشغيلية، بحيث 
أ
هداف الستراتيجية والفرعية للجهاز  وتسعى إلى تحقيق النتائج المتوقعة من خلل ا

أ
وهي خطة مرتبطة بال

نشطة مرتبطة بها، 
أ
والشركاء، والمعيقات، ومؤشرات إطار زمني للتنفيذ، يحدد لكل نشاط ويتضمن كل هدف تشغيلي مشاريع وا

داء، ويتم الموافقة على 
أ
على للرقابة.لقياس ال

أ
 تلك الخطة من قبل المستوى اإلداري المناسب في الجهاز ال

 
 خطة مراجعة المهمة الرقابية الفردية:

جراؤها ، بحيث تتكون العناصر الرئيسية ايتم إعداد خطة مراجعة مهمة رقابية في نطاق مراجعة ضمان الجودة لكل مراجعة سيتم 
همية النسبية  المخاطر، وإطار المهمة الرقابيةبيان ن للخطة م

أ
هداف المراجعة، ووال

أ
، احتياجات الموارد، ونطاق المراجعة، وا

 شكل التقرير النهائي ومحتواه.، والمكلفين بالمهمة الرقابيةو
 

 المرحلة الثانية: تنفيذ مراجعة ضمان الجودة
ة، وتتم عملية إجراء مراجعة ضمان الجودة يتم إجراء مراجعة ضمان الجودة وفقا للخطة المصادق عليها لمراجعة المهمة الرقابي

( والمعايير الدولية ISAsإلى معايير التدقيق الدولية ) والتي يتم تصميمها وإعدادها استنادا   قائمة مراجعة ضمان الجودةباستخدام 
جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )

أ
دلة الرقابية ومنهجية التدقيق المعتمدة من ISSAIsلل

أ
على للرقابة بما ( وال

أ
قبل الجهاز ال

وراق العمل والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
أ
 فيها كافة الوثائق  واإلجراءات والملفات وا

وتشمل قائمة المراجعة المحاور الرئيسية المتعلقة بكافة مراحل المهمة الرقابية بدءا بمرحلة ما قبل التخطيط ووصول إلى مرحلة 
ضمان الجودة على تقييم اللتزام بالمعايير وتحديد المجالت التي يحتاج الجهاز فيها إلى  مراجعالتقرير. وهي تهدف إلى مساعدة 

 معالجة حالت عدم اللتزام. سين وللتحاتخاذ إجراءات 
وعند تنفيذ مراجعة ضمان جودة المهام الرقابية المنفذة باستخدام قائمة مراجعة ضمان الجودة، فإن مراقب ضمان الجودة يقوم 
عمال التدقيق باستخدام قائمة مراجعة ضمان الجودة، بحيث تراعي تلك العملية

أ
 بقياس وتحليل معايير ومؤشرات ضمان جودة ا

 ما يلي:

وراق العمل والقوانين والتشريعات وغير ذلك من الوثائق تمراجعة الوثائق، و -
أ
شمل منهجيَة الجهاز الرقابية والملفات وا

 .المناسبة لتقييم مدى تنفيذ الجهاز لمنهجيته الرقابية وإجراءاته في مجال رقابة الجودة
 فريق عمل المهمة الرقابية.إشراف مناسب على  وجوداإلشراف،  -
دلة إثبات كافية -

أ
ن تستند نتائج فريق مراجعة ضمان الجودة إلى ا

أ
دلة اإلثبات الرقابية، يجب ا

أ
كما يجب ومناسبة،  جمع ا

 .تحليل البيانات التي يتم تجميعها والنتائج المنبثقة عنهاتوثيق عملية الحرص على 
ص الستنتاجات وتحديد نقاط التحليل: يجب تحليل المعلومات المجمعة على نحو مناسب بما يمكن من استخل -

 .في تنفيذ المهام الرقابيةوحالت عدم اللتزام الضعف 
ن يكون مراجع ضمان الجودة مدققا لديه تجربة مناسبة 

أ
ن يستخدم في مهمته مستوى عاليا من المهارات ووينبغي ا

أ
يستطيع ا

ن يطلع على 
أ
اإلجراءات الرقابية المناسبة الواردة في دليل الرقابة للجهاز، التحليلية. وفضل عن قوائم المراجعة فإن على المراجع ا

جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" )
أ
( وغيرها من ISAs( و"المعايير الدولية للرقابة" )ISSAIsعلوة على "المعايير الدولية لل

 .المعايير المناسبة للحصول على إرشادات توجيهية
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 :في المراحل التاليةبشكل عام الذي يتم مراجعته الرقابي ويمكن اختصار مراحل المسار 
 

 
 
داء المهمة الرقابية، والمراجعون، و

أ
تتضمن قائمة المراجعة معلومات خلفية عن الدائرة، و السنة المالية، والشخاص المكلفون با

مراجعة  في إطاروذلك  المالية ةمراجعة مهمة رقابية في مسار الرقاب لدى منها الواجب التحقق ارسات الرقابيةمللموفيما يلي بيان 
 .ضمان الجودة

 
 المعايير ةالممارسات الرقابي المراحل الرقابية

 ما قبل التخطيط
 (.ISA 200( ، )ISSAI 130) التزام فريق المهمة الرقابية بقواعد السلوك المهني.

 (.ISSAI 2220، ) (ISA 220) ك فاءة فريق المهمة الرقابيةمدى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط

عداد وثيقة )مذكرة( تخطيط تحدد   (.ISA 300( . )ISSAI 2300) ستراتيجية التدقيق الشاملة، ااإ

 (.ISA 200( . )ISSAI 2200) تحديد هدف المهمة الرقابية ونطاقها

ة فهم نشاط الدائرة 
أ
و المنشا

أ
. عملياتها، ملكيتها، الهيكل ها بما في ذلك طبيعة نشاطا

داري فيها،  هدافها واستراتيجياتها، ، ستثماراتها، هيكلتهااالإ
أ
داؤها المالي، ا

أ
تمويلها، ا

طار   دارة، اإ سس اإ التشريعي،  العملاستمراريتها، ك فاءة الإ
أ
يراداتها ونفقاتها، ال

. الرقابة المحاسبية المستخدمة، السياسات المحاسبية المطبقة. التقديرات المحاسبية
نظمة المحاسبية. وجود عملية لتقييم المخاطر. الحوكمةالداخلية، 

أ
 . ال

(ISA 315( . )ISSAI 2315.) 

خطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية، وعند مستوى 
أ
تحديد وتقييم مخاطر ال

ث فصاحاتبالإ رصدة الحسابات والإ
أ
 :تم لهذا الهدف هل، ات لفائت المعامالت وا

المخاطر من خالل عملية الحصول على فهم للجهة الخاضعة للرقابة تحديد  -
 وبيئتها بما في ذلك عناصر الرقابة.

ثيرها على البيانات المالية، وهل تم ربط تلك  -
أ
تقييم المخاطر المحددة ومدى تا

ثبات والتي قد ينتج عنها  خطاء التي قد تحدث عند مستوى الإ
أ
المخاطر مع ال
 جوهري.

أ
 خطا

طر على مستوى البيانات المالية وعلى مستوى المجالت الحسابية تقييم المخا -
 المقترحة.

(ISA 315( . )ISSAI 2315.) 

همية النسبية على نحو مناسب عند التخطيط للمهمة الرقابية، 
أ
تقييم  لغاياتتطبيق ال

جراءات التدقيق. خطاء الجوهرية وتحديد طبيعة ومدى وتوقيت اإ
أ
 مخاطر ال

(ISA 320( . )ISSAI 2320.) 

خطاء الجوهرية للبيانات المالية بسبب الحتيال
أ
تم  ، وهل تحديد وتقييم مخاطر ال

خطاء الجوهرية 
أ
دلة مناسبة حول المخاطر المقيمة لال

أ
الحصول على ما يك في من ا

هل تم الستجابة ، وبسبب الحتيال، من خالل تصميم وتنفيذ استجابة مناسبة
و البشكل مناسب لال

أ
 حتيال المشتبه به المحدد خالل التدقيق.حتيال ا

خطاء 
أ
وفي نطاق التعامل مع المخاطر المتصلة بالحتيال هل تم الستجابة لال

صول.اسوء ، والتقارير المالية الحتيالية الناجمة عن
أ
 ستخدام ال

(ISA 240( . )ISSAI 2240.) 

نظمة الرقابة الداخلية
أ
نظمة الرقابة الداخليةاختبار فعالية عمل من خالل  تقييم ا

أ
 (.ISA 315( . )ISSAI 2315) .ا

 (.ISA 315( . )ISSAI 2315) تقييم وظيفة التدقيق الداخلي.

ما قبل 

التخطيط
التوثيقالتقريرالتقييمالتنفيذالتخطيط
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و مكونات البيانات المالية التي تتضمن مسائل هامة تتطلب مزيدا من 
أ
تحديد مجالت ا

 الهتمام.
(ISA 320( . )ISSAI 2320.) 

ساليب اختيار العينات تاحةاإ مدى 
أ
 (.ISA 530( . )ISSAI 2530) .الخطة الرقابية توجيها كافيا في ما يتعلق با

صدار التقرير.و   ضع جدول زمني للوقت الالزم لتنفيذ المهمة الرقابية واإ

جراءات المتعلقة بعملية التخطيط،  شراف مناسب ومتابعة لكافة الإ وجود توجيه واإ
عضاء المهمة

أ
ن كافة ا

أ
عمال الجهة  وا

أ
الرقابية على دراية بمسؤولياتهم وطبيعة ا

 .الخاضعة للرقابة، والمسائل ذات الصلة بالمخاطر
(ISA 220( . )ISSAI 2220.) 

 (.ISA 300( . )ISSAI 2300) مناقشة عملية التخطيط مع فريق المهمة الرقابية.

داري  في  المناسب مراجعة خطة التدقيق والمصادقة عليها من قبل المستوى الإ
 الجهاز.

(ISA 300( . )ISSAI 2300.) 

هداف التي يسعى 
أ
لى ال تصميم برامج تدقيق لكافة مجالت الحساب المقترحة استنادا اإ

جراءات تقييم  دارة، واإ كيدات الإ
أ
جراءات تا المدقق لتحقيقها، بحيث تراعي تلك الإ

همية النسبية.االمخاطر، و
أ
 عتبارات ال

(ISA 330( . )ISSAI 2330) 
(ISA 500( . )ISSAI 2500.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جراءات  تنفيذ الإ
 الرقابية

خذ بالعتبار مالحظات السنة السابقة والتي تتطلب متابعة.
أ
  ال

جراءات الرقابية وفقا لبرامج التدقيق تطبيق وراق عمل مناسبة لتنفيذ ا، والإ
أ
ستخدام ا

جراءات المنصوص عليها في برامج   التدقيق.الإ
(ISA 500( . )ISSAI 2500.) 

همية نسبية، ولكل 
أ
جراءات تدقيق مادية لكل فئة من فائت المعامالت ذات ا تنفيذ اإ

خطاء 
أ
و مجال حساب مقترح بغض النظر عن مخاطر ال

أ
فصاح ا رصيد حساب واإ

 رية التي تم تقييمها.هالجو
(ISA 320(  .)ISSAI 2320.) 

ضافية تقوم طبيعتها وتوقيتها ونطاقها على مخاطر  جراءات رقابية اإ عداد وتنفيذ اإ اإ
خطاء الجوهرية التي جرى تقييمها في مستوى البنود الرئيسية للقوائم المالية، وهل 

أ
ال

جراءات لمعالجة هذه  المخاطر. تم تنفيذ تلك الإ
(ISA 330( .)ISSAI 2330.) 

ثير البيانات الخاطئة 
أ
ن وجدت، على البيانات الماليةتقييم تا ، بحيث غير المصححة، اإ

 النظر فيما يلي:يتم 
 خالل عملية التدقيق. ةهل تم دراسة البيانات الخاطئة المحدد -
بالغ عن البيانات الخاطئة وتصحيحها. -  هل تم الإ

ثير البيانات الخاطئة غير المصححة ذات الصلة على فترات  -
أ
هل تم تقييم تا

و فائت من ا
أ
و البيانات سابقة، ا

أ
فصاحاتها، ا و اإ

أ
رصدة حسابات، ا

أ
و ا

أ
لمعامالت، ا

 المالية ككل.

ثير  البيانات الخاطئة غير المصححة على اللتزام بالمتطلبات  -
أ
هل تم توثيق تا

 القانونية والتنظيمية والتعاقدية.

(ISA 450(  .)ISSAI 2450.) 

 
أ
جراءات تدقيق بطريقة تتيح للمدقق الحصول على ا داء اإ

أ
دلة تدقيق كافية تصميم وا

لى  ياومناسبة ليستطيع التوصل اإ
أ
 .هستنتاجات معقولة يبنى عليها را

(ISA 500(  .)ISSAI 2500.) 

ثبات كافية ومناسبة فيما يخص دلة اإ
أ
جراءات تدقيق للحصول على ا داء اإ

أ
 تصميم وا

اك تمال المطالبات والمقاضاة التي لها عالقة بالجهة الخاضعة ، وحالة المخزون
ن وجدت للرقابة، عداد ، واإ طار اإ فصاح لمعلومات القطاعات حسب اإ العرض والإ

 التقارير المالية المطبق.

(ISA 501(  .)ISSAI 2501.) 

جراءات تدقيق  للحصول على مصادقات خ رجية حسب طبيعة اتصميم وتنفيذ اإ
و فئة المعامالت التي يتم تدقيقها

أ
 .الحساب ا

(ISA 505(  .)ISSAI 2505.) 

ولية هل تم 
أ
جراء عملية تدقيق ا دلة تدقيق كافية ومناسبة حول الحصول عند اإ

أ
على ا

ذا كانت:  ما اإ
 
(ISA 510(  .)ISSAI 2510.) 
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رصدة ال -
أ
خطاء تؤثر بشكل جوهري على البيانات ال

أ
فتتاحية محتوية على ا

 المالية للفترة الحالية.
رصدة ال -

أ
فتتاحية مطبقة بشكل السياسات المحاسبية المناسبة التي تعكسها ال

 البيانات المالية للفترة الحالية.متسق في 
جراءات التحليلية الجوهرية، هل قام المدقق بما يلي:  داء الإ

أ
 عند وضع وا

كيد  -
أ
جراءات التحليلية المحددة لعمليات تا  .معينة)بنود( تحديد مدى مالئمة الإ

و تقييم موثوقية البيانات المالية التي يضع من خاللها الم -
أ
دقق توقعات القيم ا

 النسب المسجلة.
ذا كانت التوقعات ذات دقة  - و النسب المسجلة وتقييم ما اإ

أ
وضع توقعات للقيم ا

خرى 
أ
خطاء ال

أ
و عند جمعه مع ال

أ
 الذي قد يتسبب وحده ا

أ
متناهية لتحديد الخطا

 بوجود بيان خاطئ جوهري في البيانات المالية.
ي فرق في القيم المسجلة عن  -

أ
 القيم المتوقعة المقبولة.تحديد قيمة ا

و تباين غير مبرر، هل يقوم و
أ
جراءات التحليلية تقلبات هامة ا في حال تضمنت نتائج الإ

جراءات  دلة تدقيق كافية ومناسبة، وتنفيذ اإ
أ
ضافيةالمدقق بالحصول على ا حسب  اإ

 الضرورة. 

(ISA 520(  .)ISSAI 2520.) 

خذ 
أ
جراء التدقيق، وخصائص عند تصميم عينة التدقيق هل تم ال بالعتبار  الهدف من اإ

تم تحديد حجم عينة كافي لتقليل ة، وهل مجال الحساب الذي ستؤخذ منه العين
لى مستوى منخفض مقبول. خذ العينات اإ

أ
 مخاطر ا

(ISA 530( .)ISSAI 2530.) 

ذا كانت التقديرات المحاسبية، بما  دلة تدقيق كافية ومناسبة حول ما اإ
أ
الحصول على ا

في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة في البيانات المالية، سواء تم العتراف 
م ل.

أ
فصاح عنها معقولة ا و الإ

أ
 بها ا

(ISA 540( .)ISSAI 2540.) 

طراف ذات العالقة، النظر فيما يلي:
أ
 فيما يتعلق بالمعامالت بين ال

طراف ذات العالقة فهما -
أ
كافيا لتحديد  هل تم فهم العالقات ومعامالت ال
 العوامل المرتبطة بمخاطر الحتيال.

دلة تدقيق كافية ومناسبة حول تحديد عالقات  -
أ
هل تم الحصول على ا

فصاح عنها بالشكل المناسب  طراف ذات العالقة ومحاسبتها والإ
أ
ومعامالت ال

عداد التقارير المالية المعمول به. طار اإ  في البيانات المالية وفقا لإ
ثناء عملية بهل تم التصال  -

أ
ن المسائل الهامة الناشئة ا

أ
المكلفين بالحوكمة بشا

طراف ذات العالقة بالجهة الخاضعة للتدقيق.
أ
 التدقيق فيما يخص ال

(ISA 550(  .)ISSAI 2550.) 

دلة تدقيق كافية ومناسبة لتحديد 
أ
جراءات تدقيق مصممة للحصول على ا تنفيذ اإ

حداث الالحقة والتي تتطلب تعديل 
أ
فصاح عنها بالشكل ال و الإ

أ
البيانات المالية ا

 المناسب في تلك البيانات المالية.
(ISA 560(  .)ISSAI 2560.) 

دلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بمدى مالئمة 
أ
دارة االحصول على ا ستخدام الإ

عداد البيانات الماليةل ة المستمرة في اإ
أ
 النظر فيما يلي:، بحيث يتم فتراض المنشا

ن تلقي بتكهنات حول  -
أ
و الظروف التي يمكنها ا

أ
حداث ا

أ
فتراض اهل تم تقييم ال

ة المستمرة بما يالئم طبيعة 
أ
و المنشا

أ
ة التي يتم تدقيقها.الدائرة ا

أ
 المنشا

ت القطاع العام  -
 
خرى التي تفتقر فيها منشا

أ
حداث والظروف ال

أ
هل تم تقييم ال

و عند 
أ
جل وجودها المستمر، ا

أ
لى التمويل من ا قرارات سياسية تؤثر على  تخاذااإ

خرى تقدم خدمات متشابهة.
أ
ت ا

 
و عند وجود منشا

أ
 الخدمات التي تقدمها، ا

(ISA 570(  .)ISSAI 2570.) 
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 التقييم

بالغ المكلفين بالحوكمة عن الستنتاجات الهامة الناجمة عن عملية الرقابة ، بحيث اإ
 النظر فيما يلي:يتم 
نظر المدقق فيما يتعلق بالجوانب النوعية الهامة في الممارسات  وجهة -

المحاسبية الخاصة للجهة الخاضعة للرقابة، بما في ذلك السياسات 
فصاحاتالمحاسبية، التقديرات المحاسبية،   (.ISA 260البيانات المالية، ) واإ

ن وجدت، والناتجة عن العملية الرقابية، ) -  (.ISA 260المسائل الهامة، اإ
 (.ISA 240المسائل المتعلقة بالحتيال، ) -

خطاء الجوهرية التي  -
أ
خطاء غير المصححة، بحيث يتم تحديد كل واحد من ال

أ
ال

دارة وتوجيه رسالة لم يتم تصحيحها،   (.ISSAI 2450)ها تصحيح ميتللالإ
 (.ISSAI 2250( و  )ISA 250عدم اللتزام بالقوانين والتشريعات، ) -

وجه القصور في نظام  -
أ
 (.ISA 265الرقابة الداخلية، )ا

طراف ذات العالقة ) -
أ
 (.ISA 550المسائل الهامة الناتجة عن رقابة ال

(ISA 260( . )ISSAI 2260.) 

خطاء والستنتاجات والمسائل الهامة 
أ
تقييم ردود الجهة الخاضعة للرقابة بخصوص ال

دارة.  الواردة في رسالة الإ
 

 
 
 التقرير

ي حول هل تم 
أ
خرى تكوين را

أ
و المتطلبات القانونية والتنظيمية ال

أ
البيانات المالية و/ا

دلة التدقيق التي تم 
أ
ليها بناء على ا لى تقييم الستنتاجات التي تم التوصل اإ استنادا اإ

ي في تقرير تدقيق خطي.، الحصول عليها
أ
 وهل تم التعبير بوضوح عن ذلك الرا

(ISA 700(  .)ISSAI 2700.) 

  التدقيق من قبل شخص ذو خبرة ولم يشارك في المهمة الرقابية.مراجعة تقرير 

ليه في ضوء تقييم مدى مناسبة ي الذي تم التوصل اإ
أ
دلة التدقيق التي تم  الرا

أ
ك فاية ا

 ومالئمتها.الحصول عليها 
 

 
 
 
 
 
 
 

 التوثيق 

ساس التقرير وجودمدى 
أ
 ، وذلك من خالل:سجل كاف ومناسب ل

داء عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية  وجود -
أ
دلة على تخطيط وا

أ
ا

 والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

عداد وثائق تدقيق كافية تمكن مدقق خبير غير مطلع على عملية التدقيق من  - اإ
جراءات  داؤها، ونتائج اإ

أ
جراءات التدقيق التي تم ا فهم طبيعة وتوقيت ونطاق اإ

ت خالل عملية التدقيق والستنتاجات التي التدقيق
أ
، والمسائل الهامة التي نشا

ليها  .تم التوصل اإ

(ISA 230(  .)ISSAI 2230.) 

و محفوظة في ملفات صحيحة.
أ
وراق العمل مرتبة بشكل منطقي ومفهرسة ا

أ
 (.ISA 230(  .)ISSAI 2230) الوثائق وا

الخاضعة للرقابة والسنوات موضوع تصف الملفات الرقابية بطريقة واضحة الجهة 
 الرقابة.

(ISA 230(  .)ISSAI 2230.) 

عداد ملف للتخطيط يتضمن كافة الوثائق المتعلقة بفهم الجهة الخاضعة للرقابة  اإ
 .وبيئتها، بما في ذلك نظام رقابتها الداخلي

(ISA 230( و )ISA 300.) 

عداد ملف جاري يتضمن كافة الوثائق الرقابية المتع جراءات الرقابية اإ لقة بتنفيذ الإ
ثبات . دلة الإ

أ
 على كل مجال حساب، والمراسالت، وا

(ISA 230( .)ISSAI 2230.) 

عداد ملف دائم يتضمن كافة الوثائق المتعلقة بالجهة الخاضعة للرقابة  (.ISA 230( .)ISSAI 2230) .اإ
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بالغ )التقرير  )المرحلة الثالثة: الإ
تحليل النتائج والملحظات المفصلة الواردة في قائمة المراجعة ب مراجعة ضمان جودةعملية يقوم فريق المراجعة بالنسبة إلى كل 

 بإعدادويقوم  نموذج مصفوفة تدوين استنتاجات مراجعة ضمان الجودة على مستوى الرقابة الماليةفي  تلخيص نتائج تحليل و
خر مكلف بتجميع كافة نتائج مهمات المراجعة المختلفة، وينبغي ربط النتائج كلها على نحو 

آ
و شخص ا

أ
هذه المصفوفة قائد الفريق ا

ن تتضمن 
أ
وراق العمل، ويجب ا

أ
الواردة في قائمة مراجعة الجودة  الممارسات الرقابيةكافة  مصفوفة تدوين الستنتاجاتمناسب با

( و تقييم اللتزام( و )الستنتاج العام( و )الممارسة الرقابية)حيث يتضمن كل متطلب بات، ويتم صياغتها على شكل متطل
 .(المعيار( و )مجالت التحسين) ( ومبررات التقييم)
 
وراق العمل، يتم و

أ
دلة اإلثبات المناسبة والكافية المضمنة في ا

أ
عند النتهاء من تحليل النتائج والملحظات وتلخيصها وربطها با

الشروط (، )نطاق المراجعة(، )هدف المراجعة(، )المقدمة)والذي يتضمن  حول النتائج العامة للمراجعةإعداد التقرير النهائي 
 )(، العامة/معايير المراجعة

أ
الملحظات (، )التوصيات الرئيسية(، )الملحظات الرئيسية(، )دوات المستخدمةالمنهجيات وال

 مصفوفة تدوين استنتاجات مراجعة ضمان الجودة.رفاق إويتم (، إجراءات المتابعة(، )الستنتاج العام(، )اإليجابية
 
 ينبغي قبل إصدار تقرير مراجعة ضمان الجودة:و

عضاء المهمة الرقابية. مراجعة الستنتاجات مع -
أ
 رئيس وا

دلة اإلثبات المنبثقة عن النقاش، -
أ
 تلخيص التعليقات وغيرها من ا

دلة اإلثبات في ضوء اإليضاحات التي  -
أ
 تم الحصول عليهاتحليل ا

 .ةفي ضمان الجود المختصمناقشة التفاق على التعديلت والستنتاجات التي يتعين إدراجها في التقرير مع المدير  -
 

هم نتائج مراجعة ضمان الجودة ويبر 
أ
ن ينقل الرسائل الرئيسوز تقرير المراجعة النهائي ا

أ
ة للمراجعة، وعلى وجه التحديد تلك يا

 النواحي التي يحتاج الجهاز إلى تحسينها. 
ن يتم متابعة 

أ
اإلجراءات المتخذة وينبغي الحتفاظ برد اإلدارة الرئيسية المسؤولة عن المهمة الرقابية التي تمت مراجعتها وا

 .بخصوص تحسين إجراءات التدقيق على تلك المهمة الرقابية في الفترات اللحقة
 

 المرحلة الرابعة: المتابعة
كد منوذلك لوحدات ضمان الجودة. المختصين في  قبلمن  .إجراءات المتابعة اللزمة تتم

أ
ك فاية اإلجراءات المتخذة، ومدى  لتا

 تنفيذ التوصيات.سلمة 
 
 

 :المراجعقائمة 

جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة / لجنة المعايير المهنية والرقابية  -
أ
جهزة العليا  –دليل ضمان الجودة لال

أ
المنظمة العربية لال

 للرقابة المالية والمحاسبة.
( والمعد من طرف IAASBة )( الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الرقابة وضمان الجودISQC-1المعيار الدولي لرقابة الجودة ) -

 (،IFACالتحاد الدولي للمحاسبين )
 (.IFAC( والمعد من طرف التحاد الدولي للمحاسبين )ISA 220المعيار الدولي لرقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية رقم ) -
جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة -

أ
 (.ISSAI 140) معيار رقابة الجودة لال

جراء رقابة على البيانات المالية )معيار ضبط  -  (، ISSAI 2220 الجودة لإ


