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  تقديم عام

وذلك   2022-2018أحد الركائز األساسية ملخططها االستراتجي للفترة    ةر ضمان الجودجعلت املنظمة العربية من محو 

 سواء في مستوى األجهزة األعضاء أو املنظمة اإلقليمية نفسها. 

 

 األعمالأن  نتوساي وأفضل املمارسات في هذا املجال التي تؤكد على    ظمة في ذلك إلى املبادئ األساسية لل وارتكزت املن

 الجودة عالية رقابة عمليات إجراء خالل ملواطنيه من وفوائد قيمة توفير  في تتمثل للرقابة األعلى للجهاز األساسية

 العشرون  اإلنكوساي   مؤتمر في اعتمادها تم والتي العليا لألجهزة الدولية املنظمة الصادرة عن الجودة ملعايير  ووفقا

 وطنية أهمية ذات مجاالت في األجهزة عمل على ينعكس إيجابا وبما )إفريقيا جنوب(  جوهانسبرج في 2010 عام املنعقد

في وإقليمية لذا عن نياملسؤول لدى والنزاهة والشفافية املساءلة مبادئ إرساء تسهم   منظمة ارتأت الحوكمة، 

  الجودة عالية تدقيق عمليات إجراء في األجهزة األعضاء دعم اإلستراتيجية خطتها في تضع  أن األرابوساي
 
 للمعايير  ووفقا

 الرئيسية املجاالت على األجهزة تلك أن تركز ضرورة إلى التنويه مع .إقليميا األجهزة تلك مستوى  رفع إلى مسعى حثيث في

 .الرقابة أعمال في املعايير  بتطبيق تقوم أن فقط وليس الوطني على املستوى  العالية النسبية األهمية ذات

 

  الرقابية، األعمال في  لضمان الجودة دليل تفعيل على البند هذا لتحقيق األرابوساي إستراتيجية تستندو 
 
 عن فضا

األعضاء  في  نيالعامل من عدد تدريب إقليمي  فريق تشكيل  إلى باإلضافة  وتطبيقاته، الدليل منهجية  على  األجهزة 

 تقديم يتولى الرقابية، لألعمال الجودةضمان   مجال في األعضاء األجهزة من الخبراء من عدد من مؤلف  متخصص

 .العمل موقع في لألجهزة الدعم

 

بالتعاون  ورشة العمل التي تم تنظيمها     مخرجات   وتبعا ملا تم بيانه أعاله يرتكز  البرنامج إلى إطار منطقي يتلخص في استغالل 

األفروساي مع   سنة  إ  -منظمة  نهاية  من  و   2018في  عدد  بتعريف  منظمة  املتعلقة  لتجربة  العملية  الجوانب  على  املشاركين 

في مجال ضمان الجودة وخاصة املتعلقة منها بإنجاز املهمات امليدانية لدى األجهزة الرقابية املنضوية تحت هذه    إ -األفروساي 

احل واإلجراءات  التي سيتم تطبيقها من  للمر تطبيقي يشمل وصفا    إعداد دليل ليتم بذلك    املنظمة لتقييم نظام الجودة لديها

 املنظمة العربية. خبراء  فريق  قبل

 

تمت   التي  العربية  للمنظمة  الجودة  لدليل ضمان  إضافة  التطبيقي،  الدليل  يمثل هذا  بيانه سابقا  تم  اإلطار وكما  هذا  وفي 

. وهو 2017مارس    29و    28املنعقد في الدوحة يومي  املصادقة عليه من قبل املجلس التنفيذي في اجتماعه الخامس والخمسين  

النظري لضمان   الجانب  اإلقليمية   و اليشمل  املنظمات  الجودة من قبل  لتنفيذ مهمة مراجعة ضمان  إرشاديا  يمثل دليال 

 الجودة الذي تم التطرق إليه  في دليل ضمان الجودة للمنظمة العربية.
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  مستوى   على  الجودة  ضمان  مراجعة  وشرحا ملسار عمليةاملستعملة    للمصطلحاتويشمل هذا الدليل في مختلف أجزائة تعريفا  

وقائمات فحص تشمل أسئلة تفصيلية يتم اإلستئناس بها في إطار تنفيذ مهمة مراجعة ضمان جودة األعمال الرقابية   املنظمة 

 ويتضمن األجزاء التالية: والرقابة املالية.  وااللتزامداء ، على املستوى املؤسس ي،وفي مجال رقابة األ 

 

 همة مسار ضمان جودة األعمال الرقابية سار متقديم عام  مل -1

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة   مستوى  على الجودة ضمان  مراجعة  مسار عملية -2

 

 املالحق:  -3

 إستبيان مراجعة ضمان الجودة: املستوى املؤسس ي   3-1

 مراجعة ضمان الجودة: الرقابة املالية  قائمة  3-2

 ضمان الجودة: رقابة األداءمراجعة  قائمة  3-3

 ضمان الجودة: رقابة اإللتزام قائمة  مراجعة   3-4

 تقرير مراجعة الجودة  للجهاز األعلى للرقابة  محتوى  3-5
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 تقديم عام  ملسار مهمة مراجعة ضمان جودة األعمال الرقابية 

 

، والقواعد املنظمة ملنظمة األجهزة  معايير اإلنتوسايتكفل مراجعات ضمان الجودة تحقيق متطلبات الجودة كما وردت في  

  الرقابية، و   األعمال ويتأتى ذلك عن طريق بذل كافة السبل املمكنة لضمان جودة  "  ة "األرابوسايواملحاسبالعليا للرقابة املالية  

 في ما يلي:ضمان جودة العمليات الرقابية راجعة الرئيسية مل  املراحلتمثل ت

 

 :لتنفيذ مهمة مراجعة ضمان الجودة مرحلة التخطيط -1

اللبنة األساسية لعملية املراجعة، حيث يتم من خاللها إعداد الخطة بعناية كافية باختيار    تمثل مرحلة التخطيط

ومع  ذلك فإن ظروف    املوضوعات على أساس املخاطر واألمور التي يتوجب التركيز عليها بناء  على ظروف كل جهة محل املراجعة

األخذ    مرحلة التخطيط يتم خالل  ذلك  باإلضافة إلى  طة،غير متوقعة قد تقتض ي خالل مسار املراجعة إحداث تعديل على الخ

 نذكر منها: عدة عوامل  بعين االعتبار

 فريق املراجعة وتاريخ تقديم التقرير.  همةتحديد دقيق للفترة الزمنية مل  -

ا  تحديد الجوانب الرئيسية والهامة التي يتوجب التركيز عليها عن طريق تحديد أهم املخاطر واحتمال حدوثها وتقييمه -

 لألثر. 

 . التي تم تقييمهاعلى املخاطر   للجابةوضع واقتراح إجراءات رقابية  -

 

 مهمة مراجعة ضمان الجودة مرحلة تنفيذ  -2

املراجعة وفقا   أعمال  تنفيذ  يتم من خاللها  التي  املرحلة  املقرر وهي  الزمنية  بمرحلة  ة  للبرامج والفترات  القيام  أثناء 

الرقابية ملعايير    األجهزة   إتباعللتحقق من    يؤدى التخطيط، كما يجب التقيد بتنفيذ أنشطة وإجراءات املراجعة بشكل دقيق  

في   أفضل    أعمالها   أداءالجودة  وفق  التقارير  وجودة  األداء  ومستوى  كفاءة  ورفع  العمل  بيئة  لتحسين  يهدف  كما  الرقابية  

 االعتبار العوامل التالية: عين مع األخذ ب املمارسات واملعايير 

 آلية اختيار العينات   -

 املراجعة جراء اختبارات إ -

وأنها تؤدي إلى استنتاجات معقولة يمكن االعتماد  التحقق من كفاية ومالئمة أدلة اإلثبات التي تم الحصول عليها،   -

 عليها في إصدار رأي املراجع بهذا الصدد. 
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 مرحلة إعداد التقرير:  -3

التي تم التوصل إليها أثناء القيام بأعمال املراجعة للمهمة الرقابية، واإلبالغ عن نتائج    يتم في هذه املرحلة تقييم النتائج 

 التقرير النهائي.تلك املهمة وإعداد  

 

 تباعها أثناء إعداد التقرير: إوفيما يلي أهم الخطوات الواجب 

متضمنة   - التقرير  مسودة  أهم  لإعداد  إلى  باإلضافة  املراجعة،  بأعمال  القيام  أثناء  املكتشفة  املالحظات  تفاصيل 

 التوصيات في هذا الجانب.

حيث يتم استعراض املالحظات املكتشفة    املراجعة موضوع  الجهاز الرقابيممثلين عن يتم تحديد موعد اجتماع مع  -

 ، املعنية  الجهةومناقشتها وسماع وجهة نظر 

بقوم  ي - الرقابة  املراجعة  املسؤول عن  الرقابي موضوع  تم  بردوده    املراجعة فريق  بتزويد  الجهاز  التي  املالحظات  على 

 النهائي للمهمة. التطرق لها خالل االجتماع 

مع بيان رؤيته بشأنها وخططه  موضوع املراجعة    الجهاز الرقابيمن    عليه توثيق الردود الواردة    فريق املراجعة  يتولى -

 ملعالجة املالحظات املدرجة ضمن مسودة التقرير. 

بشأن أعمال الفحص واملراجعة للمهمة الرقابية، وهي املرحلة    بإصدار التقرير النهائي  املراجعة فريق  بعد ذلك يقوم   -

 ويجب أن يتم إرفاق التقرير النهائي بإجابة الجهاز الرقابي حول هذا التقرير. األخيرة من مراحل إعداد التقرير.

 

 ومرحلة املتابعة:  Action planعمل الخطة  -4

وضععععععععععععع خطة عمل تتضععععععععععععمن التوصععععععععععععيات واإلجراءات الت ععععععععععععحيحية لألوضععععععععععععاع الحالية ومعالجة  بهذه املرحلة  تتعلق

األخطاء املكتشعععععفة لتحسعععععين بيئة العمل ورفع كفاءة ومسعععععتوى األداء وجودة التقارير وفق أفضعععععل املمارسعععععات واملعايير واألدلة،  

الواردة   أوجه القصعععور  معالجة   الجهاز الرقابيتولي    باإلضعععافة إلى إجراء املتابعات الالزمة لنتائج أعمال التقارير الصعععادرة ومدى

 .ضمن التقرير 

 

 وتشمل مرحلة املتابعة:

وضع خطة عمل تتضمن التوصيات واإلجراءات والتعديالت الواجب عكسها على الواقع العملي والتحسينات املطلوبة  -

بعمل مؤسس ي متكامل مع إحكام أوجه القصور في األنظمة واآلليات ذات الثغرات والتي تستدعي تعديلها أو    لالرتقاء

 تحديثها أو إنشاءها إن استدعى األمر. 

 ة ألحدث اإلجراءات املتخذة والقرارات الصادرة بهذا الشأن. املراجعة النهائي  -
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 التأكد من وضع التوصيات موضع التنفيذ الفعلي واإللتزام باملعايير واألدلة. -

 . يةالبيانات واملستندات والتحقق من ترابطها على مستوى كل مهمة رقابتوثيق  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العربية لألجهزة العليا  املنظمة ستوى م على  الجودة ضمان مراجعة العملي ملهمة سار امل

 للرقابة املالية واملحاسبة
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I. مقدمة 

  مرحلة التخطيط كامل دورة الرقابة ابتداء من    األداءرقابة  اإللتزام و رقابة  و   اليةلرقابة املضمان جودة أعمال ا  اتتشمل مراجع

بمقابالت  القيام    ومن املنهجيات    د عدتطبيق  ئق و مراجعة الوثا  املراجعةوفي هذا الخصوص يتولى فريق    .ريرالتق   إلى غاية إعداد 

الرقابية    املهمات   لفات ممراجعة  ب  املذكور   املراجعة فريق    يقومكما    .   بالجهاز  دقيقت فرق ال  أعضاءو/أو  عدد من املسؤولين    مع

 عن الجهاز الرقابي.  ةالصادر  ة رير النهائيا والتق

 

أن  و  إلى  التعاقديبدأ أوال  مراجعة ضمان الجودة  عملية  مسار  تجدر اإلشارة  ما قبل  إنجازها على مستوى    بأنشطة  يتم  التي 

للمهمة  الشروط املرجعية  وثيقة  وإعداد  باملراجعة في السنة املعنية     املعنيةتحديد األجهزة العليا للرقابة  يتم    املنظمة حيث

 .املراجعةمع الجهاز الرقابي املنهي وتكوين فريق تفاق حول شروط وخصائص املهمة  إلبغاية ا

عينات من املهام الرقابية املنتهية التي سيتم مراجعتها  من    واختيارثانيا، تشمل مرحلة التخطيط جمع املعلومات حول املهمة  

 عمل. الخطة  إعدادثم  ومن  املراجعةقبل فريق 

 

 

  املراجعة فريق  بمراجعة    إلى النظر في اإلطار املؤسس ي لرقابة جودة األعمال بالجهاز  باإلضافةفتتعلق  همة  املمرحلة تنفيذ    أما

مهمة املراجعة  خر مرحلة من  أما آ محددة مرتبطة باملعايير الدولية.من خالل استغالل قوائم مراجعة  لعينة من املهام الرقابية 

 القيام بإجراءات املتابعة.تتعلق بإعداد تقرير املراجعة و ف

:  1املرحلة 

تحديد 

األجهزة 

العليا 

للرقابة 

-2املرحلة 

إعداد 

الشروط 

املرجعية

-3املرحلة 

تشكيل 

فريق 

املراجعة

: 4املرحلة 

التخطيط

جمع -1

املعطيات

إختيار -2

العينات

وضع -3

خطة 

العمل

املرحلة 

:  الخامسة

تنفيذ 

مهمة 

املراجعة

إجراء -1

اجتماع  

إفتتاح 

املهمة

إجراء -2

مراجعات 

ضمان 

الجودة

6املرحلة 

إعداد 

التقرير 

-7املرحلة 

إعداد 

خطة 

العمل 

ومتابعة 

التقاربر

  واملتابعةإعداد التقرير   تنفيذ املهمة   أنشطة ما قبل التعاقد

 واملتابعة  

 التخطيط 
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I.  :أنشطة ما قبل التعاقد 

يحتوي  الجودة  ضمان  ملراجعات  سنوي  مخطط  إعداد  العربية  للمنظمة  العامة  األمانة  املعنية    على  تتولى  األجهزة  قائمة 

 املصادقة الضرورية في الغرض.على   الحصول بمراجعات ضمان الجودة خالل السنة والتي تم في شأنها 

بإعداد الشروط املرجعية  و ستنادا إلى املخطط السنوي املذكور  تحديد الجهاز املعني باملراجعة ابوتتعلق أنشطة ما قبل التعاقد  

 الذي سيتولى القيام بهذه املهمة.  اجعةاملر للمهمة وتكوين فريق 

 

 :  املعنية برقابة ضمان الجودةاألجهزة العليا للرقابة   تحديد -1

ينطلق نشاط مراجعة ضمان الجودة على مستوى املنظمة بتحديد األجهزة املعنية بمراجعة ضمان الجودة في السنة املعنية  

األجهزة العليا للرقابة املعنية بمراجعات ضمان الجودة التي تم في شأنها  حيث تمسك األمانة العامة للمنظمة العربية قائمة في 

 الحصول على مصادقة الجهاز الذي سيخضع للمراجعة و كذلك املجلس التنفيذي للمنظمة. 

 .1 أو مهمة مراجعة خارجية  للجهاز مهمة مساندةوبعد تحديد الجهاز املعني يتم تحديد ما إذا كانت املهمة متمثلة في 

ريخ ومكان إنجاز مهمة مراجعة ضمان الجودة وذلك قبل إرسال  نية  لتأكيد توااألجهزة املعمراسلة     ثم تتولى األمانة العامة 

 . مراجعة ضمان الجودةالشروط املرجعية للجهاز و تكوين فريق 

 

 : حول وثيقة الشروط املرجعية   االتفاق -2

من قبل األمانة العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية    املرجعيةإعداد وثيقة الشروط   مهمة  كل  بداية  يتم في

 .املراجعةوكذلك فريق   كل من املنظمة العربية والجهاز األعلى للرقابة التي تبين دور وصالحيات واملحاسبة 

وتقديم    وأعضاء فريق املراجعة    املهمة    وتواريخ  مهمة مراجعة ضمان الجودة  أهداف  على  املرجعية  الشروط  مسودة  وتتضمن

عة باملحافظة  تعهد فريق املراجبوجوب  نقطة متعلقة    وثيقة الشروط املرجعيةكما تتضمن  املتوقعة.    العمل واملخرجات  ملنهجية

 .على سرية املعلومات

 

 

 الجودة:تكوين فريق مراجعة ضمان  -3

 خالل: الفريق الذي سيتولى تنفيذ هذه املهمة وذلك من   اختيارتتولى األمانة العامة  

 
الجودة للمنظمة مساندة أعضاءه الذين  ضمان مهمة مساندة للجهاز في إنجاز مراجعة ضمان الجودة ، حيث يمكن لألجهزة العليا للرقابة إقتراح أن يتولى فريق مراجعة   1

 ينتمون إلدارة ضمان الجودة في إنجاز مهمة مراجعة ضمان الجودة داخل الجهاز  .
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 في الغرضالتي تمسكها األمانة العامة بيانات القاعدة إستنادا إلى   املراجعةفريق  أعضاء  تحديد -

 تعيين رئيس الفريق،  -

املعتمد  وباعتبار أن أعضاء إلى  الجودة  ضمان   مراجعة   في  الفريق  العربية لألجهزة    األجهزة   مختلف  ينتمون  للمنظمة  التابعة 

   تتولى األمانة العامة التنسيق مع هذه األجهزة في هذا الخصوص. املالية للرقابة العليا

 ملرجعية إلى أعضاء الفريق. شروط اإرسال وثيقة الوبعد تحديد الفريق والتنسيق مع مختلف األجهزة يتم  

املراجعة اإلشراف على   رئيس فريق  الفريق  التأكد من    ذلك خاصة من خاللو   املراجعة  مهمةويتولى  املشترك ألعضاء  الفهم 

مع    للمهمة الذي يتم عقده  النهائي  واالجتماع  االفتتاحي  جتماعاإل اإلشراف على    وط املرجعية للمهمة الرقابية كما يتولىر للش

 . املسؤولين بالجهاز األعلى للرقابة

لهياكل املعنية باملنظمة  تقديم التقرير لالتقرير الختامي ويكون املسؤول على  مراجعة عمل الفريق و كما يقوم رئيس الفريق ب

 العربية .

 

II- جودة  المراجعة ضمان ملهمة تخطيط ال 

عمل حيث تحدد هذه الخطة  التحديد حجم ونطاق مراجعات ضمان الجودة في خطة على فريق مراجعة ضمان الجودة ينبغي 

   املتعلق بها.تقرير  الوتقديم   املهمةمجاالت التركيز التي تم اختيارها للمراجعة واملعالم األساسية لتنفيذ 

حول املهمة وفي هذا الخصوص يمكن لفريق الخبراء أن    ساسيةاأل   املعطياتجمع  فريق الخبراء  وتبدأ مرحلة التخطيط بتولي  

 يتواصل مع الجهاز الرقابي املعني باملراجعة قبل التنقل الفعلي ألداء املهمة. 

التخطيط  الراجعة لضمان  املاملكلف تحديد نوع وحجم    للفريقينبغي  كما   اختيارو جودة كجزء من عملية    عيناتال  طريقة 

 في الغرض. وضع خطة عملثم  عتهامراجوالتي من املتوقع  وحجمها 

 

 : التاليةويتضمن تخطيط ضمان الجودة الخطوات الثالث 

 . األساسية  املعطياتجمع  .1

 عينات من مهام رقابية منفردة ملراجعتها.  إختيار  .2

 عمل. الوضع خطة  .3

 

 

   املعطيات والوثائق األساسيةجمع  -1

 اإلعتماد على : في هذا الخصوص  يمكن  و األساسية    والوثائق املعطيات   جمع يتولى الفريق 



10 

 

 الخاصة.  األهمية  جاالت ذات املتوجيهات من رئيس الجهاز الرقابي حول  •

 ضمان الجودة. يعده فريقتقييم مخاطر   •

 السابقة.  وات متابعة مراجعات ضمان الجودة من السن •

 

 ما يلي:  تشمل الوثائق التي سيتم مراجعتهاو 

   الجهاز خطة الرقابة العامة السنوية/خطط عمل   •

 للجهاز األعلى للرقابةاألدلة الرقابية  •

 تقارير املهام الخصوصية التي يتم نشرها بشكل منفرد  /التقرير الرقابي السنوي  •

 ير األداء السنوي للجهاز الرقابيتقار  •

 األخير   تقرير مراجعة ضمان الجودة •

 املكتملة )في فترة الرقابة السابقة(. قائمة املهام الرقابية   •

 

 . على مستوى الجهاز الرقابي الرقابةتنفيذ و تخطيط  م هذه الوثائق فكرة عن كيفيةتقدو 

 

 العينات  اختيار   -2

  ها أعمالتحسين أدائها وجودة    على مساعدة األجهزة العليا للرقابة باملنظمة    أساسا إلىضمان الجودة  مراجعة  فريق  مهمة  تهدف  

فريق    ىالعينات ويتول  إختيار أن يطلب من املسؤولين بالجهاز الرقابي أن يقوموا بعملية    املراجعةيمكن لفريق   ولذلك  الرقابية

أو رقابة  مالية  جعة وأصناف الرقابة املتعلقة بها سواءا كانت رقابة مالية  موضوع املرا  عدد املهام الرقابية  اختياراملراجعة فقط  

 ة.املهمات التي ستخضع لهذه املراجع اختيار الجهاز  بذلك ىيتوللإلتزام أو رقابة أداء 

إعالم الجهاز  أن يتول رئيس الفريق  فيجب  للجهاز    قائمة املهام الرقابية املكتملةالعينة من ضمن    اختيارقرر الفريق    أما في حال 

هذه  ل  الرقابية  لفاتاملإعداد  من  بمدة معقولة  ليتمكن املسؤولون بالجهاز  املهماتومده بقائمة املهام املعنية  قبل بدأ    الرقابي

 املهام. 

 

 

 

 : عملالوضع خطة  -3
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والجداول الزمنية    وفرق العمل بالجهاز املديرينمع    اإلجتماعاتتواريخ تتضمن إعداد خطة عمل مفصلة   املراجعةيتولى فريق 

 الخاصة بها. تقارير  الإلنهاء املراجعة وتقديم 

ينبغي توجيه اهتمام خاص إلى املجاالت  كما    وفي إطار اإلعداد لخطة العمل ينبغي التركيز على املجاالت ذات املخاطر املرتفعة 

 الجودة السابقة الداخلية أو الخارجية. ملراجعات ضمان   طبقانقاط ضعف   هاالتي شملت

 

III- االلتزام -األداء   –املالية   : ةيالرقاباألعمال  ضمان جودة  مراجعة  مهمة ذتنفي : 

  في    معايير اإلنتوسايتقيد األجهزة ب  في تقييم مدى  من قبل املنظمة  ضمان الجودة  ة راجعممهام  تتمثل الغاية األساسية من  

 إلى هذه املهمة    م.وتتة يرقابالهام  امل تنفيذ 
 
 التالية:   املراحلاستنادا

 

أنواع   حسب بالجهاز  أو الرقابة املالية أو رقابة اإللتزام  عن رقابة األداء    مقابلة/مقابالت مع املدير املسؤولإجراء   •

 . رقابةالبيئة   حول  معطيات  مراجعة ضمان الجودةنح فريق تهدف هذه املقابالت إلى م و مهام التدقيق املبرمجة 

راجعة  عملية امل  أن تشمل  : يمكن( املالية واألداء وااللتزام)   األعمال الرقابيةجودة    رقابةي لم املؤسس مراجعة النظا •

املجاالت   إلىالتطرق يمكن وفي هذا اإلطار   ( االلتزام األداء أو  املالية أو ) رقابة لاملستوى املؤسس ي لاملتعلقة بجوانب ال

 التالية: 

 اإلطار العام القانوني  -

 التنظيم واإلدارة   -

 املوارد البشرية   -

 املنهجية الرقابية   -

 األطراف املعنية   مع التواصل  -

 

ي  ف  املشرفينالتحقق من نتائج املراجعة املؤسسية )مثل غياب التدريب ومحدودية مشاركة   وتجدر اإلشارة إلى أهمية

مراجعة   في  الرقابية(  املنفردة.الرقا  املهمات  لفاتماملهام  قائمة    بية  على  املجال  هذا  في  اإلعتماد    املراجعة ويمكن 

 . 1.3املتوفرة في امللحق عدد 

 

الرقابيةمن  لعينة    املراجعةفريق  مراجعة   • مراجعات  املهام  تستند  اإلقليمي:  إلى    الفريق  الرقابية  املهام  لعينات 

 .  4.3و 3.3و 2.3 عدد املالحق في  املبينة الرقابةالخاصة بكل نوع من أنواع  املراجعة املذكورة في قائمات  األسئلة  
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على    . فعلى فريق الرقابة التركيزبصورة معمقة  قوائم املراجعةفي    املنصوص عليها  ألسئلةويصعب عادة تغطية كافة ا

 علولوية وذلك  ذات األ املجاالت  
 
  ايا أو املجاالت املهم تحديد القض ومن  .  ى نقاط الضعف التي تتم مالحظتهااعتمادا

 املراجعات الالحقة.عين اإلعتبار في ليتم أخذها بتتم مراجعتها بوضوح  لمالتي 

 

شامل لنوعية الرقابة    فهم ضمان الجودة عند مراجعة امللفات اكتساب    مراجعة  ينبغي على فريقباإلضافة إلى ذلك  

 . منفرد  كل سؤالحول قبل التوصل إلى استنتاج 

 

و  • توضيحات  املالحظات  مناق كذلك  طلب  الرقابياألولية  شة  الفريق  املسؤول   / للجهاز  مع  املهمة    املدير  على 

 :  الرقابية املعنية

النتائج األولية مع  املفريق    يجب أن يتول  /  راجعة مناقشة   للحصول على توضيحاتاملسؤول 
 
الرقابي سعيا   و أ    الفريق 

 هذا الخصوص طلب : ، ويمكن في للحصول على وثائق إضافية

 الفرق الرقابية. أعضاء توضيحات ومناقشات مع  -

   عن املهمة  مع املدير املسؤولتوضيحات ومناقشات  -

 رقابة اإللتزام.  -الرقابة املالية   األداء  -في الجهاز  املعنية رقابةال  املدير املسؤول عنقشات عامة مع توضيحات ومنا -

 ضمان الجودة.وحدة  مناقشة املالحظات مع موظفي  -

 

 ضمان الجودة(.مهمة  )ليس جزء من ذلك  إذا أمكن أعضاء الفرق الرقابية  تدريب  ىأن يتول  املراجعةيمكن لفريق   و

 

IV.  األعمال الرقابيةضمان جودة  مراجعةقوائم 

األول املستوى املؤسس ي من  الجزء  يشمل  قسمين،  إلى    4.3إلى    1.3  املالحق من    فياملراجعة  أو قوائم    تمت هيكلة االستبيان

في كل من مراجعات  هذه القوائم    استعمال ، ويمكن  يةرقابالهام  امل األجهزة الرقابية في    الثاني معايير أداءيتضمن الجزء  رقابة و ال

 مراجعات ضمان الجودة الخارجية.و ضمان الجودة الداخلية املستقلة 

 

  quality control systems:  اإللتزام –األداء –املالية رقابة لالجودة املؤسسية ل رقابةمراجعة أنظمة    -1

جيدة التنسيق مع املراجعة    االلتزام رقابة  و الرقابة املالية  و   ملجال رقابة األداءالجودة    رقابةأنظمة  مراجعة  ون  ك من املهم أن ت

 داخل الجهاز. املؤسسية بصفة عامة 
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املعيار الدولي    من 52محتوى العنصر على  التركيز   quality control systemsالجودة   رقابةمن املهم عند تقييم نظام كما أنه 

من ذلك هو إيجاد مناخ يتم فيه  ، حيث ينبغي أال تركز ضوابط الجودة فقط على الرقابة التلقائية الالحقة، ولكن األهم  40

كما  ، وتفويض املهام بطريقة مالئمة وغير ذلك.ديريننهي والتشاور مع الزمالء واملتشجيع املدققين على االستفادة من حكمهم امل

 . هاقبل إصدار التقارير  جودة من قبل مراجع مؤهل ملراقبة   مستقلرأي   يجب الحصول على

 . 1.3امللحق عدد  املتوفرة فياملراجعة ويمكن اإلعتماد في هذا املجال على قائمة 

 

 ية: رقاباملهام اللعينات من  املراجعةفريق مراجعة   -2

كافة املعايير ذات العالقة   يةفحص لضمان شمول  اتبمثابة قائماملتوفرة باملالحق    قوائم املراجعةفي    املدرجة  األسئلة  تعتبر

 املعايير الدولية في املجال. هذه األسئلة متصلة بتجدر اإلشارة إلى أن  وأفضل املمارسات خالل عملية املراجعة، و 

 

 :رقابةالعملية   مراحلاألسئلة مختلف   هذه تشملكما 

 ية رقابالهام املتخطيط  •

 ية رقابالهام  امل تنفيذ  •

 تقارير  إعداد ال •

 تابعة  امل •

 

 على  عوفي خصوص املنهجيات املتبعة من قبل األجهزة الرقابية فإنه  
 
املمارسات    فهمينبغي على فريق املراجعة أن يكون قادرا

 ملعرفة فيما إذا تمت تلبية املعايير أم ال.للجهاز    الفعلية

من    تطويرها على مستوى الجهاز وفي هذه الحالة فإنهخاصة به وأدلة رقابية تم  ات نهجيمرقابي الجهاز لل حيث يمكن أن يكون 

 الفرق الرقابية من االمتثال ملتطلبات املعايير الرقابية الدولية. من قبل  وأوراق العمل املستخدمة  املتبعة  املنهجية    تمكنأن    املهم

االمتثال  مكن الجهاز الرقابي من  وفي هذا الخصوص ينبغي على فريق املراجعة التأكد في ما إذا كانت هذه األدلة واملنهجيات ت

 ملتطلبات املعايير الرقابية الدولية.

 

املقابالت في حين    تتم اإلجابة عنها من خاللقد تستخدم بعض املعايير كأسئلة    إلى أنهأما في خصوص املعايير فتجدر اإلشارة  

 . لتقارير الرقابيةا و والوثائقهام  في مهمة مراجعة ملفات امل املراجعةفريق تهدف معايير أخرى باألساس إلى إرشاد 

 
ذلك إيجاد بيئة محفزة تشجع    "ينبغي على األجهزة الرقابية العليا وضع سياسات وإجراءات من شأنها تشجيع الجودة املرتفعة أو إعاقة أو منع الجودة املتدنية، ويتضمن   2

 االستخدام املالئم لألحكام املهنية وتعزز تحسينات الجودة". 
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  مراعاة التطرق إلى كافة القضايا   املراجعةفريق  ينبغي على    فإنه  قوائم املراجعةأما في مجال إستغالل األسئلة املنصوص عليها في  

بطريقة ميكانيكية   املراجعةقائمة  استخدام  وتجنبأوراق العمل و  التدقيق ملف يتضمنه حسب ما السؤال املحدد ب املتعلقة

مدى  و في أوراق العمل    املعطيات واألعمال املتوفرةإبداء حكم منهي حول تقييم مدى كفاية    الفريقينبغي على    حيث  أو عشوائية 

يمكن حذف األسئلة التي تعتبر غير ذات صلة أو غير قابلة للتطبيق على أن  كما  مع متطلبات املعايير الرقابية الدولية.   تماشيها

 ديم توضيح كاف بشأن ذلك.يتم تق

 

   التقييم  مقاييس  -3

  اإلنتوساي ملعايير  تصنيفات من أجل تقييم االمتثال    ثالثة  استخدام  الرقابة  أعمال   مراجعات ضمان جودة  خالل تنفيذ  متي

 ملعاييرتطلبات امل  عدم االمتثال و  االمتثال الجزئي التام ، االمتثال   كالتالي:أساسا وهي  رقابةال وأدلة

 عايير.  املرقابة ملتطلبات  الذات الصلة بأعمال  والسياسات  اإلجراءاتيعني امتثال   : التاماالمتثال  -1

الجزئي -2 أعمال    أي:  االمتثال  في  الإخفاق  بعض  رقابة  وتالرئيسية  األهدافتحقيق  الوضعيةمثل  .  في    ة فرص  هذه  للتحسين 

أو    قد تكون بعض أوجه القصور خارجة عن سيطرة أعمال رقابة األداء  كما للمعايير/الدليل وتحقيق أهدافها.  الفعالالتطبيق  

 .للجهاز الرقابيوقد تؤدي إلى توصيات إلى اإلدارة العليا  االلتزام

أو الجزئي ملعيار ما فإن    بين امتثال تاممدى وجوب تقييم االمتثال حول تداول الب فريق املراجعةفي حالة قيام ووفي هذا اإلطار 

عليهم مراعاة نوايا الجهاز الرقابي، أي مراعاة مدى عمل الجهاز الرقابي بفعالية تجاه االمتثال التام للمعايير، وان لم يكن الحال  

 بصفة جزئيةكذلك فإن التصنيف  
 
 مبررة.   املراجعةلتي سيتم تقديمها من فريق  على أن تكون التوصية ا  يجب أن يكون متوافقا

العديد من أهداف املعايير و/أو الدليل، وعادة ما يكون ألوجه القصور هذه أثر    الرقابةوهو عدم تحقيق أعمال    –عدم االمتثال -3

 .بيرة، وقد يمثل ذلك فرص تحسين ك رقابةالسلبي كبير على فعالية أعمال  

 

 من خالل النظر في معيار آخر  ما عيار مشمول  و   التقييمإمكانية   عدم إضافة فرضيتين وهما   باإلضافة إلى ذلك يمكن 

وجود  أو    الكافي للتقييموقت  البسبب عدم وجود   وذلك قد يكون ،  عدم إمكانية تقييم املعيار  :التقييمإمكانية  عدم  -4

منعها و    أوعدم توفير املعلومات و املستندات املطلوبة  على غرار   أو بسبب ظروف أخرى املعلومات الالزمة  نقص في  

م  لحاالت ينبغي توضيح سبب عدم تقيي ، وفي كل حالة من هذه ا   - limitation scope – حجبها عن فريق املراجعة

 .بعض األجزاء

معيار  إلى    التطرق أنه تم  فريق املراجعة  فيها  قد يوجد حاالت يرى    :هذا املعيار من خالل النظر في معيار آخر    شمول تم   -5

 . مرة أخرى  والتدقيق فيه توضيحه ل نحو كاف ضمن معيار آخر وال حاجة ما على
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 مراجعة ضمان الجودة املالحظات املتعلقة ب  تدويننموذج   -4

    التوصل إليهااملالحظات التي تم  كافة املعلومات التي تم جمعها و ينبغي تدوين  
 
 منهجيا

 
األدلة االستنتاجات  تدعم  بحيث  تدوينا

 . املراجعةفريق  التي توصل إليها 

في نموذج املتوفرة في املالحق    املراجعة  اتقائم  استغاللخالل    املعلومات التي تم الحصول عليها منتلخيص وتدوين  يفضل  كما  

إذا لزم  النموذج بمواد إضافية  هذا    املراجعة فريق  يستكمل    ويمكن أناملبين أدناه  مراجعة ضمان الجودة  مالحظات  تدوين  

  األمر.

  بالجهاز الرقابي عن الرقابة املعنية    دير املسؤولاملو     بالجهاز  الرقابية  الفرق   رؤساءين ح عادة بتقديم نماذج التدوين إلى  و 

  التقرير  إعداد  املراجعة قبل استكمال  حول تبليغ املالحظات نه من املهم وفي كل الحاالت فإ.  بعض الجوانب سوء فهم لتجنب

 .النهائي

 

 :مراجعة ضمان الجودةب املالحظات الخاصة  نموذج تدوين

ضمان   مراجعة فريقتوصيات  فريق التدقيق بالجهاز الرقابيمالحظات  العامل املسبب  املالحظة

 الجودة

    

 

V. الرقابة في الجهاز  أصنافمن  صنفحول كل   –مراجعات ضمان الجودة   تقرير  إعداد- 

م تنفيذ  ل  تدوينو املراجعة  همة  بعد  طبقا  تدويناملالحظات  الخاص  نموذج  الجودةب  املالحظات  فريق    مراجعة ضمان  يتولى 

هذا الخصوص االستئناس   . ويمكن في  طبقا للجراءات املذكورة الحقاالتقرير    وإصدار  صياغةإعداد و مراجعة ضمان الجودة  

 .5.3بالنموذج املتوفر في امللحق عدد  

 

 

 

 مضمون التقرير   -1

الرقابية  جودة  ضمان    تقريريتضمن   املمارسات  املهام  املراجعة(  )املعاييراملعايير وأفضل  الوضع  و   املستخدمة خالل عملية 

 : التوصياتوكذلك   قابيالقائم في الجهاز الر 

 

أفضل  •  املمارسات املعايير و
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االمتثال  قياس  املراجعة على    فريق وأفضل املمارسات، ومن املهم أن يعمل    معايير اإلنتوساي  منرجعيات  املهذا القسم  يتضمن  

إدراجها  فيجب  ذات عالقة    أنها  املراجعة   فريق  ى ير وفي حالة وجود معايير رقابية دولية وممارسات مثلى أخرى  هذه املعايير،    تجاه

 ،
 
 املعايير الرقابية الدولية. ب املراجعة ملم  فريق أن يكون من املهم  ولهذا السبب أيضا

 

 الوضع القائم في الجهاز الرقابي •

حيث يجب  صادقة حول الوضع القائم في الجهاز الرقابي،  ة و ملا وشالسعي باتجاه رسم صورة مكتملة  املراجعة    فريقينبغي على  

الرقابي  معلومات عن    التقرير أن يتضمن   الجهاز  أداء  الرقابي  ي مجاالت معينة  فكيفية  التخطيط  إلى  تقارير  الوتقديم  حول 

تمكنهم  جيدة  خطية وتحليلية  التمتع بمهارات  وعلى القائمين على املراجعة  وضمان الجودة وغيرها من األمور،    الجهات املعنية

 قصور. ال أسباب تحديد  و امتثال الجهاز الرقابي للمعايير   مدىخاصة  و الوضع بدقة وصف  من 

 . ير مكتملةغ نقاط شامل، وتجنب تقديم على نحو  بكتابة هذا القسم املراجعة  فريقوجوب قيام ويجب التأكيد بشدة على 

 

 التوصيات •

  فريقينبغي أن ترتبط التوصيات التي يقدمها 
 
 واضحا

 
، "في الجهاز الرقابيالوضع القائم باملالحظات املبينة في "املراجعة ارتباطا

 . للمراجعةمرتبطة بمهام رقابية معينة خاضعة  محددة وحاجيات  تحدياتتالئم توصيات وضع ومن املهم 

القائمة  ملحة  املراجعة    فريق   ينبغي أن يكون لدىصياغة توصيات كافية    بغايةو  املمارسات  التي قد تثبت  شاملة عن أفضل 

على دراية    أن يكون   يجب  املراجعة  فريق   فإنبالجهاز  التخطيط الرقابي العام  لتحسين    إمكانيةفي حالة وجود    فمثال  فائدتها.

   .التخطيط الرقابيأدلة ب

 

 إجراءات إصدار التقارير   -2

  قبل إعداد بالجهاز  الجهاز/ وفرق الرقابة    مديري   مع  عموما  التقريرمراجعة الجودة مناقشة املالحظات ومحتوى  أوال يتولى فريق  

 .الجهاز األعلى للرقابة  رئيس  مع ختم املهمة  اجتماع  ثم يتولى فريق مراجعة ضمان الجودة إجراء التقرير النهائي. مشروع 

الفريق حيث يتولى إعداده فريق املراجعة تحت إشراف رئيس الفريق. ثم    أعضاء  جميع  النهائي مسؤولية  التقرير  ويعتبر إعداد 

 رئيس الفريق إحالة مشروع التقرير النهائي إلى األمانة العامة للمنظمة لتتولى إرساله رسميا إلى رئيس الجهاز األعلى للرقابة.    ىيتول

 

النهائي   التقرير  إلىويتضمن  الرقابي  إسم      إضافة  التقريرالجهاز  هذا  إصدار  ت  وتاريخ  التقرير ملخصا  ملضمون                   نفيذيا 

تعقيب  يليه  الجهاز الرقابي  الوارد من  رد  وال  التوصيات ألثر و اوالعوامل املسببة و   وكذلك املالحظات  والسنوات موضوع املراجعة

 مختلف أجزاء هذا التقرير.  5.3ويوفر امللحق  ثم خطة العمل واملتابعة. فريق مراجعة الجودة
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، وللجهاز  وفي كل حال من األحوال يبقى مضمون التقرير وثيقة سرية ال يمكن نشرها من قبل املنظمة أو من قبل فريق املراجعة

 املعني بعملية الرقابة الحرية في نشر التقرير من عدمه. 

 

VI. وإجراءات املتابعة  العمل خطة 

ا  ملعالجة نقاط الضعف  العمل  خطةإعداد    هي   الجودة  ضمان  راجعة همة مم  مخرجاتمن أهم   وفي     القصور   أوجه  إلى  استناد 

تم إدراج توصيات في   التي الرئيسية  املجاالت تشملعمل  إعداد خطة للرقابة موضوع املراجعة يتولى الجهاز األعلى هذا اإلطار 

تخاذها واملسؤول عن تنفيذ  التدابير املتوقع إالبنود املعنية ومجاالت التحسين و  العمل خطةوتتضمن  التقرير النهائي فيشأنها 

 . تواريخ اإلنجاز التوصيات و 

األعلى   للجهاز  املوجهة  التوصيات  متابعة  باملنظمة  الجودة  مراجعة ضمان  لفريق  يمكن  املذكورة  العمل  أساس خطة  وعلى 

 .م املحرز في هذا الغرضوذلك من خالل متابعة التقدللرقابة 
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حق املال 
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 مراجعة النظام املؤسس ي لضبط جودة الرقابة:   1- 3امللحق عدد 
 

 املمارسات الرقابية م
 التقييم

 املالحظات الداعمة للتقييم
 غير متوافق  امتوافق جزئي متوافق

 الجهاز األعلى للرقابة مسؤوليات القيادة في مجال الجودة داخل : 1 العنصر عدد 

 العليا   اإلدارة  ملحوتت  الجهاز.  أعمال  كافة  أداء  في  أساس ي  أمر  الجودة  تعتبرو   ،للجودة  داخلية  ثقافة  تعزيز  أجل  من  وإجراءات  سياسات  صياغة  للرقابة  أعلى  جهاز  كل  من  العنصر  هذا  يقتض ي 

 وردت   كما  أعماله  تأدية  في  األخالقي  السلوك  قواعد  بمتطلبات  االلتزام  أهمية  على  التأكيد   يقتض ي   كما  .الجودة  رقابة  بنظام  املتعلقة  واإلجراءات  السياسات  هذه  مثل  فتضع  العامة  املسؤولية  للجهاز

 . 40 رقم املعيار العالقة ذات اإلنتوساي معايير في

 

 

1.1 
للجهاز سياسات وإجراءات قائمة تنهض بثقافة مفادها أن الجودة يجب أن تكون  

 ضرورية. 

    

2.1 
بأن للدارة العليا فى الجهاز املسؤولية  أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات تقر    يجب

 النهائية على نظام رقابة الجودة. 

    

3.1 

أن  ي نظام جب  على  املسؤولية  تفويض  حال  في  وإجراءاته،  الجهاز  تكفل سياسات 

تلك   لتحمل   
ُ
املناسبة واملؤهالُت   

ُ
السلطة املفوِض  للشخص  أن  الجودة،  رقابة 

 .املسؤولية

    

 ذات الصلة  املنهي متطلبات السلوك  : 2عدد  العنصر 

املالية للرقابة  له، ملتزمو   يجب على كل جهاز أعلى  لتأدية أعمال  بأن الجهاز وجميع موظفيه واألطراف املتعاقدة معه   
 
له تأكيدا مناسبا ن واملحاسبة صياغة سياسات وإجراءات تقدم 

 .بمتطلبات قواعد السلوك املنهي  ذات الصلة

1.2 
على   على يجب  الحصول  االعتبار  في  تأخذ  أن  واملحاسبة  للرقابة  العليا  األجهزة 

 إقرارات مكتوبة من موظفيها تؤكد التزامهم بمتطلبات السلوك األخالقي املعتمد به. 
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2.2 

املبادئ   تقوية  أجل  من  تعمل  سياساتها  أن  من  التأكد  الرقابية  لألجهزة  ينبغي 

 ، وهي:ISSAI 30 هي محددة في املعياراألساسية لألخالقيات املهنية كما 

o .النزاهة 

o .االستقاللية واملوضوعية والحياد 

o .السرية املهنية 

o  الكفاءة. 

    

3.2 

تأخذ   أن  باألجهزة  لدعم في  يجدر  اإلنتوساي  منظمة  التي وضعتها  املبادئ  االعتبار 

 :من ذلك أن .االستقاللية املؤسسية لألجهزة 

أو نظععععامي أو   • قععععانوني منععععاسععععععععععععععععب وفعععععال وأحكععععام وجود إطععععار دسعععععععععععععتوري 

 تطبيقيه واقعية خاصة بهذا اإلطار.

اسعتقاللية رؤسعاء األجهزة العليا للرقابة املالية و املحاسعبة  و"األعضعاء" )  •

في املؤسععععسععععات التي يتمتع أعضععععاؤها بصععععالحيات جماعية متسععععاوية (، بما 

في ذلك ضععععععععمان الحفان على املنصععععععععب  والحصععععععععانة القانونية أثناء األداء  

 العادي ملهامهم.

العليا للرقابة   كافية وحرية التصعععععععععرف التامة لألجهزةو صعععععععععالحية واسععععععععععة   •

 واملحاسبة في أداء مهامها.

 الوصول غير املقيد للمعلومات. •

 حق وواجب إعداد التقارير بشأن أعمالها. •

 حرية تقرير محتوى تقارير الرقابة املالية وتوقيتها، ونشرها وتوزيعها. •

 ة فعالة للتوصيات التي ترفعها األجهزة العليا للرقابة.وجود آليات متابع •

    



21 

 

فر املوارد البشعععععععععععععريععععة واملععععاديععععة والنقععععديعععة   •
ة
االسعععععععععععععتقالل املععععالي واإلداري وتوا

 املناسبة

4.2 

افق مع املتطلبات األخالقية  التو

أن يكون املدققين أو    -أثناء العمل الرقابي-يضع نظام يضمن  الرقابي أن    الجهاز  على

متعاقدين يتمتعون باملتطلبات األخالقية مثل: النزاهة واالستقاللية واملوضوعية  أي  

)معيار   والشفافية  والسرية  املنهي  والسلوك  على 30والكفاءة  املثال:  سبيل  )على   )

املدقق أن يتجنب عالقة طويلة األمد مع الجهة الخاضعة للرقابة وعليه اإلبالغ في  

 مع أخالقيات العمل أو االستقاللية(.  حالة وجود أي تأثير عليه يتعارض

    

 القبول واالستمرار  : 3عدد  العنصر 

 :الجهاز كان  إذا فقط األعمال من وغيرها الرقابة بمهام سيقوم أنه معقوال تأكيدا له لتقدم مصممة وإجراءات سياسات صياغة للرقابة أعلى جهاز كل على يجب

 .بذلك للقيام واملوارد الوقت فيها بما القدرات ولديه بالعمل للقيام مؤهال -أ

 .الصلة  ذات املنهي  السلوك ملتطلبات االمتثال باستطاعته -ب

 .تنشأ قد التي  الجودة على املخاطر مع التعامل كيفية ودرس للرقابة الخاضعة الجهة نزاهة االعتبار في أخذ قد -ج

1.3 

الضوء    إللقاءيجب أن تقوم األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة بوضع أنظمة  

القيام بمهام معينة، وهذه األنظمة   نتيجة  التي قد تنشأ  علي املخاطر على الجودة 

 سوف تختلف حسب نوع املهمة التي يتم إنجازها.

    

2.3 
كان لديها املوارد لتنفيذ كل األعمال يجب على األجهزة أن تنظر في برامج عملها وما إذا  

 .باملستوى املطلوب من الجودة

    

3.3 

استقاللية األجهزة العليا للرقابة ، وفي حالة وجود خطر جوهري   يجب أن يتم تقييم

.  10على اسععععتقاللها، بناء على املعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسععععبة  

 الخطر  وتوثيق كيفية مجابهته ، وأن يكون هذا  توثيقا كافيا.يتم تحديد هذا 
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4.3 

ف واالستمرار  القبول  إجراءات  للرقابة  العليا  األجهزة  تدرس  أن  األعمال ي  يجب 

وإذا قررت األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة    .املتعاقد عليها مع أطراف أخرى 

ت القرار  أن  تضمن  أن  يجب  بالعمل،  اإلداري    مالقيام  املستوى  قبل  من  اتخاذه 

 ".تقييم وإدارة املخاطر املوجودة م تياملناسب في الجهاز و 

    

5.3 

تتععععأكععععد األجهزة العليععععا للرقععععابععععة أن إجراءاتهععععا إلدارة املخععععاطر كععععافيععععة وذلععععك  يجععععب أن 

إجراءات مواجهعة املخعاطر القيعام بمعا   تقتضععععععععععععع ي لتقليعل مخعاطر القيعام بعالعمعل. وقعد  

 يلى:

 لألعمال التي سيتم القيام بها. فهم جيد -

من املوظفين ذوي خبرة/ مسععععععععتوى إداري   مناسععععععععبتخصععععععععيص عدد  -

 أعلى من املستوى االعتيادي.

القيعععام بمهعععام متعمقعععة للمراجععععة على رقعععابعععة الجودة لألعمعععال قبعععل  -

 .صدور التقرير

    

6.3 
العام وضمان   الرقابة على املال  على األجهزة أن تكون على دراية بمتطلبات معايير 

  . الحساباتالكفاءة الالزمة ملراجعي 
    

 : املوارد البشرية 4العنصر عدد 

 معقوال أن لديه ما يكفي من املوارد )املوظفون،حيثما كان ذلك مناسعععععععبا، واأل  يجب على كل جهاز أعلى للرقابة املالية
 
طراف  واملحاسعععععععبة صعععععععياغة سعععععععياسعععععععات وإجراءات مصعععععععممة لتقدم له تأكيدا

 والكفاءة والقدرات وااللتزام بمبادئ السلوك األخالقي الالزمة لع:املتعاقدة للقيام باألعمال للجهاز( 

 .القيام بمهامه وفقا للمعايير ذات الصلة واملتطلبات القانونية والتنظيمية املطبقة -أ

 .تمكين الجهاز من إصدار تقارير مناسبة للظروف -ب

1.4 

تأكيدا معقوال أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات مصممة على نحو يكفل له  يجب  

املوظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرات الالزمة للقيام   بأن له عددا كافيا من

 ج الجهاز بمجموعة أعمالها سواء داخليا أو من خالل التعاقدات مع كفاءات من خار 
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2.4 
التوزيع الواضععععععععععح للمسععععععععععؤولية املتعلقة بجميع األعمال التي   الجهازضععععععععععمن  ييجب أن 

 يقوم بها الجهاز.

    

3.4 

يجب أن تضععععععععععععمن األجهزة أن السععععععععععععياسععععععععععععات وإجراءات املوارد البشععععععععععععرية تحرص على  

الجودة وااللتزام بعععالسعععععععععععععلوك األخالقي للجهعععاز. ومن هعععذه السعععععععععععععيعععاسععععععععععععععععات واإلجراءات  

التوظيف )ومؤهالت املوظفين الذين يتم :يلياملتعلقة بمسعععععععععائل املوارد البشعععععععععرية، ما 

 ..تقييم األداء-.)تعيينهم

    

     بتطوير التعلم والتدريب لجميع املوظفين  الجهازلتزم ييجب أن  4.4

5.4 

أن لدى املوظفين وجميع األطراف املتعاقدة للقيام باألعمال   الجهازضمن ييجب أن 

لبيئععععة القطععععاع العععععام التي يعمععععل فيهععععا الجهععععاز، وفهم جيععععد للعمعععل   للجهععععاز فهم جيععععد

 .املطلوب منهم القيام به

    

6.4 
ومن ناحية أخرى، تقتض ي املعايير العامة للرقابة على املال العام  أن يتمتع كل من 

 والجهاز بالكفاءة الالزمة. املدقق 

    

7.4 
تكون للجهاز سياسات وإجراءات تستلزم توثيقا يكون برهانا على التنفيذ أن    يجب

 .الفعلي لعنصر رقابة الجودة

    

 تأدية املهام الرقابية وغيرها من األعمال :  5العنصر عدد 

الصعععععععععععععلعة واملتطلبعات القعانونيعة تكون للجهعاز سعععععععععععععيعاسعععععععععععععات وإجراءات مصعععععععععععععممعة على نععععععععععععععععععععععععععحو تكفعل لعه تعأكيعدا معقوال بعأن املهمعات الرقعابيعة يجري إنجعازهعا وفقعا للمععايير املهنيعة ذات   يجعب أن 

اإلجراءات بثالث نواح رئيسععععععععة لها أثر مباشععععععععر على جودة الرأي الرقابي الذي  التنظيمية املعمول بها و أن يصععععععععدر الجهاز تقارير مناسععععععععبة في الظروف القائمة. وينبغي أن تُعن  هذه السععععععععياسععععععععات و و 

 يصدره الجهاز، وهي:

 األمور املتعلقة االلتزام بمتطلبات جودة املهمات الرقابية. -أ

 مسؤوليات اإلشراف -ب

 املراجعة مسؤوليات -ج
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1.5 
الرقابية  البرامج  فيها  بما  أدلة،  تشمل  وإجراءات  سياسات  للجهاز  تكون  أن  يجب 

 وقوائم املراجعة. وعلى الجهاز أن يضع مسارا يكفل تحديث أدلته ومنهجياته 

    

2.5 

العالية  الجودة  تشجع  وإجراءات  للرقابة سياسات  العليا  األجهزة  تصوغ  أن  يجب 

أن تخضع كافة األعمال للمراجعة كوسيلة للمساهمة  .و وتمنع تدني مستوى الجودة 

 . في الجودة وأيضا لتعزيز التعلم وتطوير املوظفين 

    

3.5 
املطبقة في جميع األعمال التي يجب أن تضمن األجهزة العليا للرقابة إتباع املعايير  

 يتم القيام بها وتوثيق أي انعحراف عنها بشكل مناسب 

    

4.5 
الرأي  في  اختالفات  ألي  الواضح  التوثيق  للرقابة  العليا  األجهزة  تضمن  أن  يجب 

 .داخلها وحلها قبل إصدار التقرير

    

5.5 

لرقابة  املناسبة  واإلجراءات  السياسات  أن  للرقابة  العليا  األجهزة  تتأكد  أن  يجب 

رقابة جودة    تنفيذها   يتمالجودة   ومراجعات  واملراجعة  اإلشراف  )مثل مسؤوليات 

 .املهام( فيما يتعلق بكل األعمال املنجزة

    

6.5 
الرقابة وغيرها من األعمال يجب أن تهدف األجهزة العليا للرقابة إلى استكمال مهام  

 في الوقت املناسب

    

7.5 
التي تم القيعام   املنجزة يجعب أن تتعأكعد األجهزة العليعا للرقعابعة من توثيق كعافعة األعمعال

 بها في الوقت املناسب )مثال أوراق عمل الرقابة( 

    

8.5 
للفترات املنصوص عليها  يجب أن تتأكد األجهزة العليا للرقابة من حفظ كل الوثائق  

 ية. في القوانين والتنظيمات واملعايير املهنية واإلرشاد

    

     وضع إجراءات وسياسات تكفل سرية املعلوماتيجب  9.5

 ( monitoring: املراقبة/ أو املتابعة )6عدد العنصر 

تقدم له تأكيدا معقوال أن السياسات واإلجراءات املتعلقة بنظام رقابة الجودة هي ذات صلة وكافية وتعمل بفاعلية. ويجب على العنصر من كل جهاز أعلى للرقابة تصميم مراقبة  يقتض ي هذا  

 :عملية املراقبة

 .مراجعة لعينة من املهام التي تم االنتهاء منها بالنسبة ملجموع األعمال التي قام بها الجهازأن تشتمل دراسة وتقييم مستمرين لنظام الجهاز الخاص برقابة الجودة بما فيها  -أ

 .أن يتم إسناد املسؤولية عن عملية املراقبة إلى فرد أو أفراد لديهم خبرة وصالحية مناسبة وكافية في الجهاز -ب
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 وا في املهمة أو في أي مراجعة لرقابة جودة املهمة(. أن يكون أولئك الذين يقومون باملراجعة مستقلين )أال يكونوا قد اشترك -ج

1.6 

 ينبغي على الجهاز أن يضع أنظمة وإجراءات تمكنه من أن: 

ْرض ي، -أ  يتأكد من أن مسارات ضمان الجودة تعمل على نحو مة

 تكفل جودة التقرير الرقابي،  -ب

 .تضمن التحسينات وتتجنب تكرار النقائص -ج

    

2.6 

للجهاز   يكون  أن  واإلجراءات يجب  السياسات  بأن  ضمانا  له  يكفل  مراقبة  مسار 

املراقبة   مسار  ويشمل  بفعالية.  وتعمل  ومالئمة  مناسبة  الجودة  برقابة  املتعلقة 

إجراء   في ذلك  بما  الجهاز وتقييمه بشكل متصل،  في  الجودة  رقابة  نظام  في  النظر 

 فحص دوري ملهمة رقابية واحدة على األقل لكل قائد مهمة رقابية

    

3.6 

يجب على الجهاز أن يقوم بتقييم آثار القصور الذي تمت مالحظته في أثناء مراجعة 

معدى الحعاجعة إلى اتخعاذ إجراءات ت عععععععععععععحيحيعة ععاجلعة  مراقبعة الجودة، وذلعك لتقعدير

 .بشأنها

    

4.6 

يجعب أن يتعأكعد الجهعاز األعلى للرقعابعة املعاليعة واملحعاسعععععععععععععبعة أن يتم إبالغ رئيس الجهعاز 

نتائج مراجعات مراقبة الجودة في الوقت املناسعب لتمكينه من اتخاذ اإلجراءات  عن 

 .الت حيحية

    

5.6 

يجعب على الجهعاز أن يقوم بعإبالغ قعادة املهمعة الرقعابيعة وغيرهم من املوظفين املعنيين  

بالقصععععععععععععور الذي تمت مالحظته نتيجة أعمال مراقبة الجودة والتوصععععععععععععيات املقترحة  

 .اتخاذ اإلجراءات الت حيحية املناسبةمن أجل 

    

6.6 

يجب على الجهاز أن يضعع سعياسعات وإجراءات ملعالجة الحاالت التي تشعير فيها نتائج 

إجراءات املراقبة إلى أن تقريرا معينا ال ُيعد مناسععبا أو أن اإلجراءات قد وقع إغفالها 

 .خالل تأدية املهمة الرقابية
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7.6 

على الجهعاز أن يقوم مرة في السعععععععععععععنعة على األقعل بعاإلبالغ عن نتعائج متعابععة نظعام رقعابعة 

الجودة املعتمد لديه إلى قادة املهمات الرقابية وغيرهم من األطراف املناسععععععععبة داخل  

 .اآلخرين الرئيسيين الجهاز، بمن في ذلك مدير الجهاز و املسؤولين  

    

8.6 
بتنفيعذ التوصعععععععععععععيعات التي وردت في تقرير فريق رقعابعة الجودة التعأكعد من قيعام الجهعاز  

 على أن تتضمن توقيتات زمنية مالئمة.
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 املالية  الرقابة –رقابة الجودة قائمة مراجعة :  2- 3امللحق عدد 
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 التقييم السؤال  الرقم 

 متوافق

 

متوافق 

 اجزئي

غير  

 متوافق
 املالحظات الداعمة للتقييم

I.  قبل التعاقد أنشطة ما 

   السابقة لعملية الرقابة شروطال / التاكد من مدى توفر املاليةملراجعة البيانات   األساسية السابقة  الشروط -

 الرقابة  لتنفيذ الفريق كفاءة مدى تقييم  -

 التواصل مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة املمثلين للجهة الخاضعة للرقابة -

 I-1  متوفرة الرقابة قبل ما شروط كانت إذا ما تقييم منملدقق ما قبل التعاقد في أن يتحقق ا من مرحلة هدف اليتمثل 

  ؟ وهل تم إلعداد البيانات املالية للتقارير املالية املستخدم إعدادإطار قام املدقق بتقييم هل  1

؟ 
 
 اعتباره مقبوال

    

     :مسؤوليتها تفهم اإلدارة بأن  اتفاق على الحصول  2

a) بما املتبع املالية التقارير إعداد إطار  وفق املالية التقارير إعداد  نحو بمسؤولياتها وتقر تتفهم 

 العادل العرض ضمني

    

b) من  الخالية املالية القوائم إلعداد ضرورية أنها اإلدارة ترى  التي داخلية  ال  الرقابةنظام   إقرار 

 الجوهرية األخطاء

    

c)  معلومات وأي الجهة داخل واألشخاص املعلومات إلى الوصول  إمكانيةمن  املراقبين تمكين 

 املراقبون  يطلبها إضافية
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 : الرقابة لتنفيذ الفريق كفاءة مدى تقييم -1

 الفريق الرقابي: التأكد من أن ينبغي على الجهاز الرقابي 

 مهمة التدقيقيمتلك املهارات الالزمة ألداء  -

 األخالقيات املهنية االمتثال ملتطلبات  -

     ملهمة التدقيق   زمنيةموازنة تم إعداد هل  1

ملتطلبات  .2 اإلدارة(  على  خاصة  بصورة  التشديد  )مع  التدقيق  فريق  أعضاء  كافة  يمتثل  هل 

 ات املهنية  األخالقيمتطلبات و  يةالجهاز من حيث االستقالل

    

بمتطلبات أخالقيات املهنة بما في  التدقيق بتأمين التزام أعضاء الفريق    لىهل قام املسؤول ع .3

 ذلك اإلقرار بعدم وجود تضارب املصالح

    

     الكفاءة الالزمة إلجراء التدقيق؟بهل يتمتع فريق التدقيق الحالي  .4

وهل أن مراجعة املشرفين محددة بطريقة  محددة بوضوح    التدقيقأن مسؤوليات فريق  هل   5

 واضحة. 

    

وتوقيعه من قبل   engagement letter – lettre de missionخطاب التعاقد    إرسالهل تم   6

 الجهة الخاضعة للتدقيق؟ 

    

 التواصل مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة املمثلين للجهة الخاضعة للرقابة -1

ا  :يلي فيما الحوكمة  عن املسؤولين  األشخاص مع  للتواصل املراقب أهداف تتمثل ، (ISSAI 1260.9) االنتوساي ملعيار وفق 

 وتوقيته؛ للرقابة املزمع النطاق على عامة نظرة وإلقاء املالية، البيانات برقابة يتعلق فيما املراقب مسؤوليات بشأن  بالحوكمة املكلفين  مع بوضوح التواصل )أ(

 الحوكمة؛  عن املسؤولين  من الرقابة بعملية املتعلقة املعلومات على الحصول  )ب(

 املالية؛ التقارير إعداد عملية على اإلشراف في ملسؤوليتهم واملالئمة األهمية ذات الرقابة عن  ناشئة املناسب الوقت في بمالحظات بالحوكمة املكلفين  أولئك تزويد )ج(

 .الحوكمة عن  واملسؤولين  املراقب بين  االتجاه ثنائي الفعال التواصل تعزيز )د

     .  بالحوكمة واملكلفين  الجهة إدارة مع الرقابية املهمة بدء اجتماع تنظيمهل تم  7
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II.  عملية التخطيط 

 فهم الجهة الخاضعة للتدقيق وبيئتها   -

  وتنفيذهاتحديد األهمية النسبية في التخطيط لعملية الرقابة  -

 الجوهرية األخطاء مخاطرتقييم  -

 

1-II  فهم الجهة الخاضعة للتدقيق وبيئتها 

 من الخطأ أو الغش عن الناتجة الجوهرية األخطاء مخاطر وتقييم بتحديد واسع نطاق على املراقبين  - ISSAI 1315 -االنتوساي معيار ُيلزم ، -assertions -والتأكيدات املالية القوائم مستوى  على

امنطلقا و  الفهم هذا يوفر حيث .للجهة الداخلي الرقابة نظام ذلك في بما وبيئتها، الجهة فهم خالل قدرة للمخاطر للستجاباتاملدقق  وضع عليه يقوم أساس 
ُ
 .وتنفيذها الجوهرية لألخطاء امل

هل تم تحديد وتوثيق عنوان الجهة الخاضعة للمراجعة واملعلومات املتعلقة بها واألشخاص  1

 معهم ؟ سيتم التواصلالرئيسيين الذين 

    

     ؟ التدقيقاملكلفين بالحوكمة، بما في ذلك لجنة  األشخاصهل تم تحديد  2

     هل تم تقييم وظيفة قسم التدقيق الداخلي بشكل مناسب؟ 3

     الداخليين، فهل تمت مراجعة أعمالهم؟ املدققين العتماد على عمل ا قرر فريق التدقيق إذا  4

خالل   5 من  للتدقيق،  الخاضعة  بالجهة  معرفة  على  التدقيق  فريق  حصل  القوانين هل 

 و هل تم توثيق ذلك؟ بما في ذلك البيانات املالية والسياسات املحاسبية واللوائح

    

     ؟   تمويلهادر االجهة الخاضعة للتدقيق بما في ذلك مص مهمةهل تم تحديد  6

     ؟ الغشتحديد عوامل مخاطر  هل تم 7

الجوهرية   ااجتماعالفريق    عقدهل   8 لألخطاء  املالية  البيانات  تعرض  قابلية  مدى  ملناقشة 

 أو األخطاء؟ الغشبسبب 

    

تقييم بيئة الرقابة الداخلية للجهة الخاضعة للمراجعة،  :  فهم نظام الرقابة الداخليهل تم   9

بشكل  رصد نظام الرقابة الداخلي بالجهة الخاضعة  وعملية تقييم املخاطر، وأنشطة الرقابة و 

 كاٍف ؟ 

    

     ذات الصلة بإعداد القوائم املالية؟ نظام املعلوماتفهم هل تم  10

ذات اعتبارها مجاالت  وتم    السنة السابقة  الهامة التي تم التعرض لها في  قضايا  الهل حددت   11

 ؟ محتملة  مخاطر
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     و توثيق قائمة في معامالتها مع الجهة الخاضعة للرقابة؟هل تم تحديد األطراف ذات العالقة  12

في مجاالت معينة  outsourcingفي حالة إستعانة الجهة الخاضعة للرقابة بمصادر  خارجية   13

 وتوثيقها؟  هل تم تحديدها، البيانات املالية  على  تؤثر 

    

     ؟التدقيق  أعمال جميع األرصدة الجوهرية في البيانات املالية لتغطيها فيهل تم تحديد  14

التحليلية 15 اإلجراءات  تنفيذ  تم  النتائج    analytical procesures   هل  استخالص  تم  وهل 

 املخاطر بشكل مالئم؟ ب املتعلقة   االستنتاجاتو 

    

فهم الجهة الخاضعة للتدقيق   نتيجةجميع املخاطر التي تم تحديدها    تم توثيق بشكل كافهل   16

أرصدة الحسابات، أو  هذه املخاطر و إبراز عالقتها مع البيانات املالية / تم تقييموهل وبيئتها، 

 ؟اإليضاحات املرفقة بالقوائم املاليةفئات املعامالت أو 

    

 overall materialit-y le niveau - - العامالنسبية  األهميةهل تم تحديد مستوى  17

d’importance relative globale-  ا لسياسة الجهاز الرقابي؟ هل كانت   املقبول للتدقيق وفق 

 ؟ األسباب للمرجعية املستخدمة موضحة

 

    

  - performance materiality level  -  لألداء النسبية األهمية مستوى هل تم تحديد  18

 1؟

    

تم   19  أرصدة أو املعامالت من معينة لفئات بالنسبة لألداء النسبية األهمية تحديد هل 

 وهل تمت عملية التوثيق بصفة مناسبة؟    مناسبةبطريقة  اإلفصاحات أو الحسابات

    

األهمية النسبية العامة للقوائم املالية ككل  هل تم تحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى مراجعة   20

 أو لبعض فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات؟

    

II-3 الجوهرية األخطاء مخاطرتقييم 

 .التأكيد ومستوى  املالية القوائم مستوى  على الجوهرية األخطاء مخاطر تقييم املراقب على يجب املخاطر، تحديد عملية استكمال بعد

 املتأثرة التأكيدات تحديد إلى املراقب ويحتاج .عديدة تأكيدات على وتؤثر ككل املالية بالقوائم أشمل بشكل ترتبط الجوهرية األخطاء مخاطر كانت إذا ما املراقب يحدد املالية، القوائم مستوى  على

 .االقتضاء حسب

 أخطاء عنه ينتج قد والذي املالية، القوائم عرض على وتأثيرها  وأهميتها )املتأصلة املخاطر( والحجم االحتمالية حيث من الجوهرية األخطاء مخاطر تقييم إلى املراقب يحتاج التأكيد، مستوى  على

 الرقابة الداخلية. ضوابط فاعلية الختبار املراقب خطة على تأثير له سيكون  الذي الرقابة خطر تقييم املراقب على يجب نفسه، الوقت وفي .املالية القوائم في جوهرية

يجب على املدقق تصميم مزيج مناسب من اختبارات الرقابة  الهدف من مرحلة االستجابة للمخاطر هو تصميم إجراءات تدقيق مناسبة ملعالجة املخاطر املقيمة لألخطاء الجوهرية في البيانات املالية. 

 .اإلثباتلتقديم أدلة التدقيق والتأكيد املعقول على مستوى  األساسيةواإلجراءات 
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 أي وضع إجراءات الرقابة    -املخاطر واالستجابة لها على مستوى البيانات املالية تقييم 3-1

     البيانات املالية بشكل كاف؟ب املتعلقةحديد املخاطر تهل تم  .1

     املالئمة للجابة على هذه املخاطر ؟ إجراءات الرقابةهل تم تحديد  .2

     على مستوى القوائم املالية بشكل كافي؟ م تحديد مخاطر األخطاء الجوهريةهل ت .3

بسبب  القوائم املاليةعلى مستوى  جوهريةأخطاء وجود  إمكانيةهل ناقش فريق التدقيق  .4

 والخطأ وهل تم توثيق ذلك كما ينبغي؟ الغش

    

 :  – OVERALL AUDIT STRATEGYشاملةالة رقابالهل يوجد وثيقة إستراتيجية  .5

 اآلن حت   تمت التي  التدقيق استنتاجات مالئم بشكل تعكس -

 الجهة الخاضعة للتدقيقتمت مناقشتها  -

    

 assertions التأكيد  – االثباتتقييم املخاطر واالستجابة لها على مستوى  3-2

جميع أرصدة على مستوى توثيق جميع املخاطر ذات الصلة واالستجابة لها هل تم  .1

 ؟اتالحسابات الجوهرية أو فئات املعامالت أو اإلفصاح

    

املتعلقة بأرصدة الحساب أو فئات املعامالت أو  -assertions هل تم تحديد جميع التأكيدات .2

 ؟اتاإلفصاح

    

التي تم  ضوابط الرقابية الداخلية الرئيسية التي تعالج املخاطرهل تم توثيق العمليات و  .3

 تحديدها؟ 

    

لتأكيد هذه العمليات   -  walkthrough  test de cheminement - هل أجريت اختبارات تتبع . 4

 والضوابط الرقابية الرئيسية؟

    

     هل أجريت اختبارات للضوابط الرقابية التي تم التخطيط لالعتماد عليها؟ . 5

االعتماد االولي على   قرار فريق التقييم  حيثما كان مطبقا، هل اختبارات التتبع دعمت . 5

 الضوابط الرقابية؟

    

     الرقابية كامل السنة املالية الخاضعة للتدقيق؟هل غطت اختبارات الضوابط  . 7
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     برامج التدقيق بما في ذلك اختبارات الضوابط قبل إجراء التدقيق؟ت املصادقة على هل تم . 8

الداخلية في املجاالت التي تم في شأنها تحديدها كمجاالت  هل أجريت اختبارات للضوابط . 9

 ؟ مخاطر الجوهرية

    

     هل تم اختيار العدد ال حيح لعناصر العينة الختبار الضوابط الرقابية؟  . 10

إجراءات جوهرية . 11 تم وضع  التفصيل     - substantive procedures  - هل  لجميع إختبارات 

  ذات أهميةالتي تم إعتبارها جوهرية أو     اتفئات املعامالت أو اإلفصاحأرصدة الحساب أو  

 material –نسبية 

    

   -Substantive analytical procedures  - استخدام اإلجراءات التحليلية الجوهرية هل تم . 12

 حيثما أمكن؟ 

    

III.  تنفيذ املهمة الرقابية 

  .الرقابة أدلة وجمع الرقابة إجراءات تنفيذ الرقابة تنفيذ مرحلة تشمل
قيم الجوهرية األخطاء  مخاطر  على ومداها وتوقيتها طبيعتها  تعتمد إضافية رقابة إجراءات وتنفيذ بوضع املراقب   ISSAI 1330.6 االنتوساي معيار يلزم

ُ
كما يجب أن تستجيب    : التأكيد مستوى  على امل

 . هذه اإلجراءات للمخاطر املذكورة

 1-III تنفيذ إجراءات إختبار الضوابط الداخلية 

     ؟  - population –للمجموعة هل العينات املختارة لالختبار معقولة وممثلة  .1

     بشكل صحيح؟ الداخليةالرقابة  ضوابط  اختباراتهل تم تقدير وتقييم نتائج  .2

هل تم إعادة تحديد مستوى االعتماد على الضوابط الرقابية بشكل مناسب عند الضرورة   .3

 بعد اختبارات الضوابط الرقابية؟   

    

2-III   إختبارات التفصيل  –تنفيذ اإلجراءات الجوهرية 

أو إختبارات التفصيل طبقا ملا تم تحديده في مرحلة   هل تم وضع وتنفيذ إجراءات جوهرية .4

 التخطيط؟  
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التحليلية  هل   .5 اإلجراءات  استخدام  ل تم  ا  ممكن  ذلك  كان  حيثما  من حجم تقليل  لالجوهرية 

 ؟  إختبار التفصيل –إجراءات التدقيق الجوهرية 

    

املجموعة وحجم  املعلومات    در  امصالجوهري املفصل، هل كانت وثائق  قبل البدء في االختبار   .6

population  العينة املستخدمة وحجم العينة املراجعة محدد؟  إختيار وطريقة 

    

     هل تم جمع أدلة تدقيق كافية لتلبية املستوى املطلوب من التأكيد؟   .7

إنهاء األعمال وإجراءات التدقيق على مستوى أوراق العمل هل تم بالرجوع إلى أوراق العمل .  .8

 ؟ بشكل صحيح وهل تم تحديد االستنتاجات 

    

     هل تم إثارة االستفسارات/االستثناءات ذات الصلة بشكل مناسب؟  .9

     ؟االستثناءات مدعمة بأدلة تدقيقأن هل  .10

     لكل مكون من مكونات البيانات املالية؟ واضحة و مدعمة وذلك  ستنتاجاتاال  أن هل  .11

     هل هناك رابط واضح ويمكن تتبعه بين البيانات املالية املدققة وإجراءات التدقيق املنجزة؟ .12

هل تم النظر في األهمية النسبية أثناء تقييم نتائج اإلجراءات املنجزة وهل تم التوصل إلى  .14

 ؟الخصوصاستنتاجات مناسبة في هذا 

    

صعبة   املخصصات بعنوان املستحقاترات املحاسبية، على سبيل املثال التقدي أن  هل .16

ق وار التقديرات وهل تم متابعة الف ، تم تقييمها بشكل كاٍف ملعرفة معقولية التحصيل

 بشكل صحيح؟

    

     رقابية الدلة مع األ  العمل ربط إجراءات التدقيق  بأوراق هل تم .18

في متوافقة  واإلفصاحاتالبيانات املالية أن هل هناك دليل على أن املدقق قد تحقق من  .20

 مع املعايير املطبقة ؟ ناحية العرض 

    

     هل تم تنفيذ إجراءات لتحديد األحداث الالحقة؟   .21

مع األثر املالي من أجل تقييم أثرها   للفوارق واإلخالالتهل تم تقييم واستخالص األثر الكلي  22

 على تقرير مدقق الحسابات؟  
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هل تم إعادة تحديد مستوى األهمية النسبية للتخطيط وأثر ذلك على أعمال التدقيق عند  23

 االقتضاء؟ 

    

 ؟ هل حصل املدقق على أدلة رقابية كافية ومالئمة  .24

 

 

 

    

IV.   التقارير املالية: عملية إعداد/إصدار 

IV-1رسالة اإلدارة: 

، يجب أن يحتفظ املدقق بسجل كامل لألخطاء التي تم تحديدها أثناء التدقيق، وأن يتواصل مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة بشأنها،  139 -142الفقرة  ( ISSAI 200املعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة )

 . املناسبحسب االقتضاء وفي الوقت 

 للمهمة على نحو مفصل بشكل مناسب    داري اإل تمثيل  ال  خطابهل تم الحصول على   1
 
خصيصا

التدقيق؟ تقرير  على  التوقيع  قبل(  )لكن  من  قريب  تاريخ  في   Managementوتوقيعها 

Representation Letter 

    

IV -2 التقرير الرقابي 

: يجب على مدقق الحسابات تشكيل رأي بناء  على تقييم االستنتاجات املستخلصة من أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ، بشأن  147-143الفقرة  ( ISSAI 200املعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة )

ا إلطار  ثمما إذا كانت البيانات املالية ككل  ا أساس الرأي. يجب التعبير عن الرأي و    التقارير املالية املطبقإعداد إعدادها وفق   بوضوح في تقرير مكتوب يصف أيض 

 

     هل تم تحديد جميع املسائل الجوهرية في رسالة اإلدارة في مسودة تقرير التدقيق؟ 2

الهدف من التدقيق أو نطاقه: إبداء رأي   املعلومات التالية: املالي هل تضمن تقرير التدقيق 3

 حول البيانات املالية؟ تحديد البيانات املالية والسنة املالية التي تشير إليها؟ 

    

     هل تم التعبير عن رأي التدقيق املناسب بناء  على أوراق العمل الداعمة؟ 4

     املطبقة؟ هل شكل ومحتوى تقرير التدقيق متوافق مع املعايير  5

     هل نتائج التقرير واضحة وواقعية وموجزة بشكل كاف؟ 6
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امتثل فريق التدقيق ألية اتفاقيات إضافية تم إبرامها في رسالة االرتباط، مثل تواريخ  هل  7

 بمبدأ السلوك املنهي.  يرتبط باعتباره تقديم تقرير التدقيق؟

    

     ؟ إن وجدت  يجب النظر فيها في تدقيق العام القادمهل تمت اإلشارة إلى املسائل التي  8

IV-3 عملية مراجعة ضمان الجودة 

بما في ذلك مراجعة مسودة تقرير من قبل الجهاز الرقابي هل تم إجراء مراجعة رقابة جودة  

 التدقيق؟

    

     هل تم تكليف مراجع مؤهل بشكل مناسب؟ 

     بشكل مناسب؟هل تم حل أي اختالفات في الرأي  

 (a)  جودة ؟الهل تم إجراء مناقشة حول النتائج املهمة مع مراجع رقابة     

 (b) هل تم النظر في جميع النتائج وحلها مع فريق التدقيق قبل إصدار تقرير التدقيق؟     

  4-IV عملية التوثيق 

ونتائج إجراءات التدقيق بشكل عام، هل أوراق عمل التدقيق وإجراءات التدقيق املنجزة  1

 تدعم وتؤكد رأي التدقيق املقدم؟

    

     أوراق العمل: هل أن  

 (a) عد واملراجع؟ تضمنت الفهرس
ُ
     / التواقيع والتواريخ بواسطة امل

 (b) وضحت معاني عالمات التدقيق؟     

 (c) ذكرت مصدر املعلومات؟     

 (d)  أشارت إلى اإلجراء الذي تم تنفيذه؟     

 (e)  حددت الغرض من النسخ أو املسح الضوئي في املستندات؟     
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 األداء  رقابة –الجودة   ضمانمراجعة قائمة  :  3-3امللحق عدد 

 املمارسات الرقابية  م
 التقييم

 املالحظات الداعمة للتقييم
 غير متوافق  متوافق جزئي  متوافق

 مراجعة مهمة رقابة األداء 

I.  تخطيط رقابة األداء 

1.  

 املعرفة بموضوع الرقابة 

 .التخطيط مرحلة طيلة واملنهجية الجوهرية  املعرفة اكتساب املدقق على

األخذ   ✓ يتم  أن  يجب  الرقابة  لعملية  التخطيط  ملعلومات ااإلعتبار     فيعند 

 اإلشكالياتالخاضعة للرقابة بما يسمح بتقييم    ةلفھم الھيئ  الالزمة  األساسية  

    

 (f) قد تم اإلدالء بها  تها الجهة الخاضعة للرقابةأشارت إلى أن جميع الجداول، التي أعد ،

 وإظهارها؟ 

    

 (g) هل تقدم استنتاجات حول العمل املنجز؟     
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املحتملة  و  واملصادر  للاإلثبات  ألدلةاملخاطر،  والقابلية  أھمية  ،  ومدى  رقابة 

 .لرقابةبااملجال املعني 

على  ✓ الحصول  املدققين  على  صحيحة،  بصورة  للرقابة  التخطيط  ولضمان 

فرقابة   باملوضوع.  الكافية  على   األداءاملعرفة  الحصول  تتطلب  عام  بوجه 

واملعرفة   بالرقابة  الخاصة  قبل  و   الجوهريةاملعرفة  بالرقابة  املنھجية  البدء 

  (.98-3000( )معيار  37-300)معيار    ""الدراسة املسبقةوذلك من خالل إجراء  

2.  

 تحديد املخاطر واملشاكل من خالل  إختيار مواضيع الرقابة

ا املدققين  على  الرقابة من خيجب  التخطيط  الختيار موضوعات  عملية    اإلستراتيجي ل 

ا الرقابةيقوم  حيث  للرقابة    ألعلىللجھاز  وإجراء    فريق  املحتملة  املوضوعات  بتحليل 

   (.36- 300البحوث لتحديد املخاطر واملشكالت )معيار 

    

3.  

 مراعاة األهمية النسبية 

ويجب أال ينظر إلى   .يراعي فريق الرقابة األهمية النسبية في جميع مراحل عملية الرقابة

ملوضوع الرقابة، بغية تقديم  الجانب املالي وحده بل وإلى الجانبين االجتماعي والسياس ي  

  (.83- 3000)معيار        .أعلى قيمة مضافة ممكنة

    

4.  

 وضع األهداف

أهداف واضحة ومحددة للرقابة تتعلق بمبادئ االقتصاد والكفاءة    أعضاء الفريقيضع  

 ( 25- 300)معيار  (35-3000والفعالية )معيار 

 

    

5.  

 تصميم األسئلة 

ن تقسيمه إلى أسئلة  يمكيمكن تأطير أهداف الرقابة املتعددة على صورة سؤال رقابي عام  

 (. 37:36- 3000( )معيار 25- 300فرعية أكثر دقة )معيار 

الهدف/   ✓ تفصيل  دقق 
ّ
امل توضيح    األهدافعلى  قصد  التي   األسئلةالرقابية 

 .منطقي ر طو ت حسبو تصميم الرقابة  عليها اإلجابةسيتم 
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 أسئلة إلى تقسيمها وتمّ  رقابة أسئلة شكل في الرقابة أهداف صياغة تّمت إذا ✓

 وغير ومتكاملة، باملوضوع، مرتبطة أنها  ذلك  بعد  يتثبت أن  ققاملد على فرعية،

 .العام الرقابي السؤال تناول  في ماعيج بشكل وشاملة متداخلة

6.  

 اختيار منهجية الرقابة 

يقوم األعضاء باختيار منهجية تستند إلى النتيجة أو املشكلة أو النظام أو مجموعة من  

  (.40-3000(    ) معيار 26- 300ذلك؛ لتسهيل سالمة تصميم الرقابة )معيار 

    

7.  

 تحديد املعايير 

االقتصاد    الفريقيضع   بمبادئ  وتتعلق  الرقابة  أسئلة  مع  تتوافق  التي  املناسبة  املعايير 

  (.45-3000( ) معيار 27-300والكفاءة والفعالية )معيار 

سياق موضوع و    في  ةموثوقة وموضوعيوكاملة و مفهومة  و   مالئمة  املعاييرب أن تكون  جيو 

 .أهداف و/أو أسئلة الرقابة

    

8.  

 مناقشة املعايير 

املدقق  اختيار    الجهةمع    الرقابة  عاييرممناقشة    على  أن  إال  للرقابة،  املعايير  الخاضعة 

- 3000(               ) معيار  27- 300ولية املدقق في نهاية املطاف )معيارؤ املناسبة يعد من مس

49.) 

 رقابة إلجراء اتباعها تم التي  املعايير حول  بوضوح التواصل للرقابة األعلى الجهاز على

 (. 61-3000) معيار  .األداء

    

9.  

 التحكم في مخاطر الرقابة

م املدقق على
ّ
 واستنتاجات نتائج بلوغ لتجنب ةفعال بصورة  الرقابة مخاطر في التحك

 تقديم في الفشل أو متوازنة غير معلومات وتوفير  مكتملة غير صحيحة أو غير وتوصيات

 (.52-3000) معيار  .مضافة قيمة

 للعمل املعروفة أو املحتملة املخاطر عق تو  :يلي ما  الرقابة مخاطر في مكالتح يشمل

 واختيار تخطيط خاللمن   املخاطر تلك ملعالجة  الرقابة منهجيات وتطوير املبرمج،

 .املخاطر تلك مع التعامل سيتم كيف  وتوثيق الرقابة أساليب

    

     تقييم مخاطر الغش  .10
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التدقيقيقوم   فريق  بتقييم    أعضاء  للرقابة  التخطيط  الغاخمعند  الصلة    طر  ذات 

 (. 73- 3000( )معيار 37- 300)معيار بأهداف الرقابة وتقييمها

11.  

 تصميم اإلجراءات

  إثبات يصمم األعضاء عند التخطيط للرقابة إجراءات الرقابة التي ستستخدم لجمع أدلة  

- 300)معيار  .الرقابة ألسئلة / ولسؤال الرقابة أهداف/لهدف تستجيب  كافية مناسبة و 

 (.101- 3000( ) معيار 37

    

12.  

 للمهمة الرقابية اإلدارة الجيدة 

يساهم في الوصول إلى رقابة ذات جودة عالية  يقوم األعضاء بالتخطيط للرقابة على نحو 

ملبادئ    
 
ووفقا املناسب  الوقت  وفي  باالقتصاد والكفاءة والفعالية  يتسم  نحو  تجرى على 

للمشاريع )معيار التكلفة 96- 3000( )معيار  37- 300اإلدارة الجيدة  ( )على سبيل املثال: 

روع ونقاط الضبط الرئيسية التقديرية للرقابة، واألطر الزمنية واملراحل الرئيسية للمش

 ( 37- 300)معيار

    

13.  

 املهارات  

الرقابة مجتمعا على الكفاءة املهنية   للرقابة الحرص على توفر فريق  على الجهاز األعلى 

 الالزمة ألداء الرقابة.

    

14.  

 الخارجية تقييم االحتياج للخبرات

 . بتقييم مدى الحاجة إلى الخبرة الخارجية فريق الرقابةيقوم  ✓

 الوضعيات يتجنب وأن  مستقال الخارجي الخبير  يكون  أن  الضروري  من ✓

)معيار  37-300)معيارموضوعيته. في  تؤثر أن  يكن التي  والعالقات  )3000 -

65.) 

    

15.  

 اإلشراف

 لةمرح كل في املدققين  عمل على السليم اإلشراف منيض أن  للرقابة األعلى الجهاز على

 (.66-3000)معيار  .العمل الرقابي من ومستوى 

 للرقابة األعلى للجهاز  العليا واإلدارة للمشرف الرقابة خطة يقدم أن  فريق التدقيق على

 (. 104-3000)معيار  .عليها للمصادقة
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II. تنفيذ رقابة األداء 

16.  

 ية ومناسبة فإثبات كا أدلةالحصول على 

وكافية إلثبات النتائج، والوصول   مناسبةعلى أدلة رقابة    فريق التدقيقيحصل  يجب أن  

ا االستنتاجات  الرقابة،إلى  وأسئلة  لألهداف   
 
)معيار  ستجابة التوصيات  - 300وإصدار 

   (.106-3000( )معيار 38:23

    

17.  

 املعلومات   تحليل

أنها  ع من  والتأكد  تم جمعها  التي  املعلومات  تحليل  ق 
ّ
املدق تم لى  رقابية  نتائج  إلى  تؤدي 

 ضعها في سياقها و تستجيب لهدف وأسئلة الرقابة التي يمكن تحيين صياغتها عند الحاجة

 .(112-3000) معيار 

 من خالل 
 
تدريجيا تتطور  التي  التحليلية  العمليات  األداء على سلسلة من  رقابة  تحتوي 

 (.38-300التفاعل املتبادل )معيار

    

1.  

   أدلة اإلثبات في سياقها وضع

وكافية مناسبة  بأدلة  الرقابة  واستنتاجات  نتائج  ذلك    يجب دعم جميع  في ويجب وضع 

ال حيح   يتوجب  سياقه  النظر كما  املؤيدة واملعارضة ووجهات  الحجج  في جميع  النظر 

وأسئلة   أهداف  صياغة  وإعادة  االستنتاجات،  استخالص  قبل  العالقة  ذات  املختلفة 

 .(112- 3000( ) معيار 39:38 -300الرقابة حسب الحاجة )معيار

    

2.  
 جمع ومقارنة البيانات

  .(38- 300يقوم األعضاء بجمع البيانات من مصادر مختلفة واملقارنة بينها )معيار

    

3.  
 نتائج الرقابة )املالحظات( 

  .(38-300بهدف الحصول على نتائج الرقابة )معيار  اإلثبات أدلةيقوم األعضاء بتقييم 

    

4.  

 اإلستنتاجات  و النتائج 

فالنتائج   استنتاج،  إلى  للوصول  املنهي  التقدير  الرقابة  فريق  يمارس  النتائج،  على  بناء  

الرقابة ألهداف   
 
استجابة التحليل  نتائج  هي  أسئلة   واالستنتاجات  عن  تجيب  أن  ويجب 

   .(38- 300)معيار .الرقابة

    

     السلوك املنهي  .5
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(  31- 300يحافظ األعضاء على مستوى عال من السلوك املنهي طوال عملية الرقابة )معيار

الواجبة  75-3000)معيار   العناية  بذل  مع  منهجية  بطريقة  يعملوا  أن  يجب  كما   ،)

 (.31-300)معيارواملوضوعية  

6.  

 مخاطر الرقابة

التدقيقيقوم    في املتمثلة املخاطر وهي فعالة، بصورة الرقابة مخاطر بإدارة  فريق 

على خاطئة الحصول   عدم أو متوازنة غير معلومات تقديم أو ناقصة أو  استنتاجات 

املثال: يجب  ( )على سبيل  52-3000( )معيار  31- 300للمستخدمين )معيار ما إضافة قيمة 

واملتابعة   الرقابة  تخطيط  وثائق  في  املخاطر  هذه  مع  التعامل  وكيفية  املخاطر  تحديد 

 ( 28-300النشطة لهذه املخاطر أثناء تنفيذ عملية الرقابة )معيار

    

7.  

 مراعاة األهمية النسبية 

 فييتم األخذ  يراعي األعضاء األهمية النسبية في جميع مراحل عملية الرقابة، ويجب أال  

بل وإلى الجانبين االجتماعي والسياس ي ملوضوع الرقابة، بغية   فقطالجانب املالي    اإلعتبار

  (.83-3000( )معيار 33-300تقديم أعلى قيمة مضافة ممكنة )معيار

    

8.  

 التواصل الفعال 

على تواصل فعال وسليم مع الهيئات الخاضعة للرقابة وأصحاب املصلحة    الفريقيحافظ  

الرقابة )معيار (، كما يجب أن يطلعوا 55- 3000( )معيار  29-300املعنيين طوال عملية 

الرقابة   هدف  ذلك  في  بما  للرقابة،  الرئيسية  الجوانب  على  للرقابة  الخاضعة  الهيئات 

   (.29-300)معيار وأسئلتها وموضوعها

    

9.  

 التوثيق

 للظروف الخاصة بها قبتوثيق أعمال الرقابة وف الفريقيقوم 
 
ويجب أن تكون املعلومات  ،ا

كاملة ومفصلة بقدر كاف لتمكين األعضاء الجدد الذين ال تربطهم صلة مسبقة بعملية  

واستنتاجاتها   الرقابة  نتائج  إلى  للوصول  به  القيام  تم  الذي  العمل  تحديد  من  الرقابة 

 (. 86- 3000( )معيار 34-300)معياروتوصياتها 

    

     املنهي والتقدير الشك  2.7
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من الضروري أن يمارس املدققون الشك  و املنهي،    والتقدير  الشكيمارس األعضاء مبدأ  

مع اإلبقاء على مسافة موضوعية من املعلومات املقدمة. كما    نقديا  املھني ويتبنوا منھجا

؛ فذلك أمر    وحجج الجهة الخاضعة للرقابة  ألراء  متقبلين   وينتظر من املدققين أن يكون

  (.31-300)املعيار .حياز املعرفياإلنوري لتفادي أخطاء التقدير أو ضر 

III.   التقرير  إعداد 

  .أ

 . يكون التقرير مبني على مبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية يجب أن 

املوارد  على  الحصول  في  والكفاءة  االقتصاد  مدى  بشأن  الرقابة  نتائج  األعضاء  غ  ِ
ّ
يبل

 (. 39- 300واستخدامها ومدى فاعلية تحقيق األهداف )معيار

    

  .ب

 :الأن يكون التقرير شاميجب 

املعلومات الالزمة لتناول موضوع الرقابة وأسئلتها، وأن يكون أن يتضمن التقرير جميع  

)معيار واالستنتاجات  والنتائج  الرقابة  فهم ملوضوع  لتقديم  الكافي  بالقدر   
 
- 300مفصال

39).  

    

  .ج

 : اأن يكون التقرير مقنعيجب 

الرقابة    يجب هدف  بين  واضحة  عالقة  يعرض  وأن   
 
منطقيا  

 
تنظيما  

 
منظما يكون  أن 

  .(39-300ومعاييرها ونتائجها واستنتاجاتها وتوصياتها(.)معيار

    

  .د

 أن يكون التقرير سهل القراءةيجب 

 بالقدر الذي يسمح به موضوع الرقابة وأن يصاغ بلغة  
 
 ومقتضبا

 
أن يكون التقرير واضحا

  .(39- 300الغموض. )معياربعيدة عن 

    

  .ه

 ا أن يكون التقرير متوازنيجب 

ز   تحيُّ بدون  األدلة  تقدم  وأن  واألسلوب  املحتوى  حيث  من   
 
متوازنا التقرير  يكون  أن 

   .(131-3000)معيار

    

  .و

 أن يتضمن التقرير معايير رقابة األداءيجب 

التقرير معلومات عن املعايير واألدلة   الرقابية ومصادر هذه املعايير واألدلة  أن يتضمن 

  (.122 -3000( )معيار 39- 300)معيار

    

     لى اإلجابة على أسئلة الرقابةأن يحتوي التقرير عيجب   .ز
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 ألهداف وأسئلة الرقابة ويجب أن يجيب بوضوح  
 
أن يتضمن التقرير استنتاجات استجابة

 (. 124 -3000( )معيار 39:38-300)معيارعن أسئلة الرقابة أو يشرح سبب تعذر ذلك 

  .ح

 أن يحتوي التقرير على توصيات بناءةيجب 

أو  الضعف  مواطن  معالجة  في   
 
كبيرا  
 
إسهاما تسهم  أن  شأنها  من  بناءة  توصيات  تقديم 

 (.126  -3000( )معيار 40:39 -300املشكالت املحددة بالرقابة )معيار

    

  .ط

 التي يطبقها الجهاز األعلى للرقابة   اإلفصاح عن املعايير 

يف ح الجهاز عن املعايير واألدلة التي يطبقها عند تنفيذ الرقابة وأن يكون هذا اإلفصاح 

 ملستخدمي التقارير )معيار 
 
  (8 -100متاحا

    

  .ي

 على مسودة التقرير رد الجهات الخاضعة للرقابة 

فرصة   للرقابة  الخاضعة  الجهات  منح  واستنتاجاتها  يتم  الرقابة  نتائج  على  التعليق 

   (.129 -3000( )معيار 29 -300وتوصياتها قبل أن يصدر تقرير الرقابة النهائي. )معيار

    

  .ك

 ود الجهات الخاضعة للرقابة:ردتقييم وتوثيق 

ق ت
ّ
أوراق العمل، بما في ذلك أسباب  مين تعليقات الجهة الخاضعة للرقابة في ضعلى املدق

   (130  -3000)معيار  اردةو رفض التعليقات الو جراء تغييرات على تقرير الرقابة أإ

    

IV.  متابعة تقرير رقابة األداء 

  .أ

 النتائج والتوصيات 

ق عند  
ّ
الرقابة السابقة والتوصيات وعلى الجهاز عمليات  متابعة نتائج    اإلقتضاءعلى املدق

اآلثار و   اإلستنتاجات  حول للرقابة أن يرفع إن أمكن تقريرا إلى السلطة التشريعية    األعلى

 (136- 3000( )معيار  42- 300)معيار    .الت حيحية ذات الصلة  اإلجراءاتبخصوص كافة  

    

  .ب

 التركيز على معالجة املشكالت  

الخاضعة   الجهة  كانت  إذا  ما  على  تركز  وإنما  التوصيات  تنفيذ  على  املتابعة  تقتصر  ال 

بعد فترة زمنية معقولة  القائمللرقابة قد عالجت املشكالت بشكل كافي وصححت الوضع 

 (. 139-3000)معيار  42- 300)معيار 

    

     اإلستنتاجات واآلثار املترتبة   .ج
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على   عند املترتبة  واآلثار  االستنتاجات  عن  معلومات  تضمين  يتم  املتابعة  تقارير  إعداد 

املعنية ج الت حيحية  اإلجراءات  أمكن  ميع  )معيار  ذلك    إن  )معيار  300-42.   )3000-

136 .) 

  .د

 مبررات الجهة الخاضعة للرقابة

الجهاز  تسمح إجراءات املتابعة لدى الجهاز للجهات الخاضعة لرقابته بأن تقوم بموافاة  

تلك  اتخاذ  عدم  مبررات  حول  أو  املتخذة  الت حيحية  اإلجراءات  حول  بمعلومات 

  (.3- 20اإلجراءات )معيار 

    

  .ه

 إبالغ نتائج املتابعة 

أو   املتابعة بصورة منفردة  نتائج  التقارير عن  كتقرير موحد قد يشمل بدوره  يتم إعداد 

  (.42-300)معيار  .تحليل عمليات رقابة مختلفة

    

  .و

 إضافية جديدة  برمجة مهام رقابية

كانت   إذا  ما  تحديد  أجل  من  املحددة  املوضوعات  وأهمية  النسبية  األهمية  مراعاة  يتم 

)معيار   جديدة  إضافية  رقابة  مهمة  تتطلب  )معيار  33- 300املتابعة  )معيار  100-41(   )

3200 -153:152.)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 رقابة اإللتزام  –رقابة الجودة  قائمة مراجعة:   4- 3امللحق عدد 
 



46 

 

 العنصر 
 التقييم

 املالحظات الداعمة للتقييم
 غير متوافق  امتوافق جزئي متوافق

I. لتزام وتصميمهاالتخطيط لرقابة اإل 

1.  

 املسؤول والطرف املستهدفين املستخدمين تحديد

 ويدرس املسؤول والطرف املستهدفين  املستخدمين  وبوضوح، ديحد أن  املدقق  على  ينبغي

  والتواصل الرقابة إجراء بغية األدوار تلك عن املترتبة اآلثار
 
 .لذلك وفقا

    

2.  

 تحديد نطاق الرقابة 

 مداها وحدودهاو   الرقابة تركيز ملحور  واضح الرقابة كبيان  نطاق بتحديد يقوم األعضاء

 ويشمل نطاق الرقابة نطاقها الزمني . .باملعايير الرقابة موضوع مدى التزام حيث من

 التي  وأجزاءھا املرجعيات حّددوي واملخاطر، النسبية باألھمية الرقابة نطاق تحديد ويتأثر

  .بأكمله الرقابة نطاق لتغطي ككل الرقابة عملية تصميم ويجب .تغطيتھا تتم سوف

 (. 50  -400)معيار 

    

3.  

 ( 51 -400)معيار  الرقابة ذات الصلة:  موضوع الرقابة واملعايير تحديد 

الرقابة واملعايير املناسبة  موضوع تحديد يتم وقد)   يجب على املدققين تحديد موضوع 

 يمكن  كما .واملحاسبة املالية  للرقابة األعلى الجھاز تفويض في أو بالقانون  واملعايير الرقابة

 (. املدقق يحددھا أن 

 باستخدام تقييمه يكون  وأن  للتحديد قابال الرقابة موضوع يكون  أن  يجب ✓

كن طبيعة  ذا يكون  أن ويجب .ممكنا املناسبة املعايير  األدلة جمع من   تمة

 .الرأي أو االستنتاجات أو الرقابة لتقرير دعما واملناسبة  الكافية الرقابية

 الرقابة  أدلة لتقييم  أساس  لتوفير  املناسبة املعايير  يحدد أن  املدقق على ✓

  .واستنتاجاتھا الرقابة نتائج إلى والوصول 

 حسبما  وغيرھم املستھدفين للمستخدمين متاحة املعاييرتكون   أن  يجب ✓

  .عليھا املسئول  الطرف إطالع ويجب .يلزم

    

     تحديد مستوى التأكيد   .4
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 الرقابة موضوع وخصائص للرقابة األعلى الجهاز تفويضات/صالحيات بحسب

 تأكيدا م ستقد   الرقابة كانت اذا املدقق ر يقر   املستهدفين، املستخدمين  واحتياجات

 (. 121 -4000)معيار  .معقوال  أو محدودا

5.  

 (. 512 -0040)معيار تحديد األهمية النسبية  

)معيار  .(47  - 400الرقابة )معيار   عملية مراحل جميع في النسبية األهمية يراعي األعضاء

4000-  99 
 
 القيمة وطبيعة العناصر والسياق حيث من لألهمية النسبية ينظر ما ( وغالبا

 .فيه تقع الذي

 

    

6.  

 التواصل الفعال 

األعضاء  وأصحاب للرقابة الخاضعة الجهات مع وسليم فّعال  تواصل على يحافظ 

 املسئول  أن ُيطلع الطرف املدقق على  يجب الرقابة كما عملية املعنيين طوال املصلحة

 (. 49 -400الرقابة )معيار  معايير عن

    

7.  

 فهم الجهة الخاضعة للرقابة 

أن   ✓ لدى  يجب  الفريقيتوفر  الهيئة   أعضاء   ضوء في للرقابة الخاضعة  فهم 

 (. 52  -400)معيار  ذات الصلةاإلطار القانوني والترتيبي 

 األنشطة املدقق يعتبر  أن  املمكن  من وبيئتها،  للرقابة الخاضعة  الجهة لفهم ✓

 عمليات وطبيعة األخرى  الخارجية والعوامل الصلة ذات  والقوانين والتراتيب

 قيس أو واالستراتيجيات واألهداف وقواعد الحوكمة للرقابة الخاضعة الجهة

 .الرقابةإستراتيجية  في الفهم هذا توثيق املمكن ومن .األداء

 عدم مخاطر وتقييم النسبية  األھمية  لتحديد  املعرفة ھذه املدقق يستخدم ✓

 .االلتزام

    

8.  

  الضوابط الداخلية وبيئة نظام الرقابة الداخليةفهم 

 كان إذا فيما والنظر املعنية الداخلية الضوابط الرقابة بيئة فھم  املدققين على يجب

ح من  (. 53 -400)معيار  .االلتزام تضمن أنھا املرج 
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يحدد موضوع تحديد يتم وعندما ✓  الداخلية الضوابط املدقق  الرقابة 

 في  الجوهرية األخطاء من أو باملعايير اإللتزام  عدم مخاطر من للحد املوجودة

 ما املدقق يقرر  املنهي،  الحكم/التقدير وباستخدام .الرقابة موضوع معلومات

 عدمه. من بالرقابة  صلة ذات الضوابط كانت اذا

 الرقابة بيئة :الداخلية الرقابة نظام عناصر جميع فهم إلى  املدقق ويحتاج ✓

 وأنشطة املعلومات ونظام للرقابة  الخاضعة الجهة مخاطر تقييم ومسار

 ذات الداخلية  الرقابة ضوابط ومراقبة الرقابية باملهمة الصلة ذات الرقابة

 . (134 -4000)معيار  .باملهمة  الصلة

9.  

 تقييم املخاطر 

 (. 53  -400)معيار    .  اإللتزام  إجراء تقييم للمخاطر لتحديد مخاطر عدم    يجب على املدقق

على املدقق أن يجري تقييما للمخاطر لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات  ✓

الرقابة التي يجب تنفيذھا. وعلى املدقق في ذلك أن ينظر في املخاطر املتمثلة  

 .التزام موضوع الرقابة باملعايير في عدم 

 كانت إذا ما  لتحديد االلتزام عدم من معروفة  حاالت أية تقييم املدقق على ✓

 . نسبيا مھمة

    

10.  

 الغشمخاطر 

تقييم  مخاطر املدققيراعي   عند  االحتيال  مخاطر  عوامل  تحديد  يتم  بحيث  االحتيال 

 ( 55  -400املخاطر )معيار 

    

11.  

 استراتيجية وخطة للرقابةوضع 

 (.56 -400)معيار  باكتاب توثيقها للرقابة ويجب وخطة  استراتيجية بوضع املدققيقوم 

 سيتم كيف تصف رقابة وخطة رقابة إستراتيجية ويوثق املدقق  يضع أن  ينبغي ✓

 واملوارد املتاحة الظروف في مناسبة  تكون  تقارير إلصدار الرقابة عملية انجاز

 (.137  -4000)معيار  .الرقابي للعمل الزمني  والجدول  بذلك للقيام الضرورية
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 املعّدة الرقابية االستجابات في  النظرالرقابة    استراتيجية تشمل أن  يجب ✓

 .للرقابة خطة وضع خالل من محددة وملخاطر

12.  

 (. 139 -0400)معيار استراتيجية للرقابة

 :التالي تتضمن أن ويمكن القرارات يجب أن تمكن اإلستراتيجية من مجمل

 اإللتزام لرقابة أخرى  وخصائص واملعايير والنطاق الرقابة وموضوع الرقابة هدف .أ

 .للرقابة األعلى الجهاز تفويضات/صالحيات مراعاة مع

 .)مباشر تقرير مهمة أو تصديق مهمة( املهمة نوع .ب

 .توفيره سيتم الذي التأكيد مستوى  .ت

 رقابة وتواريخ للخبراء حاجة أي ذلك في بما الرقابة، فريق على العمل وتوزيع تركيبة .ث

 .الجودة

 .الحوكمة  على القائمين مع أو/و للرقابة الخاضعة الجهة مع التواصل .ج

 وموعد التقرير إليها سيرفع التي  الجهة الى باإلضافة املسؤوليات حول  التقرير .ح

 .شكل أي وفي بذلك القيام

 .الرقابة بعملية املشمولة الجهات .خ

 .النسبية األهمية تقييم .د

    

13.  

 (. 140  -0400)معيار  خطة رقابة اإللتزام

 لخطة أساسيا مدخال الرقابة إستراتيجية وتمثل .االلتزام رقابة خطة املدقق يضع

 :الرقابة خطة تشمل أن ويمكن .الرقابة

 .تنفيذها وتوقيت لها املخطط الرقابة إجراءات ومدى وتوقيتها الرقابة خطة طبيعة )أ

 .بالرقابة الصلة ذات الداخلية الرقابة  وضوابط املخاطر تقييم )ب

 .املخاطر ملعالجة املعدة الرقابة إجراءات )ت

 .الرقابة عملية خالل جمعها سيتم التي  املحتملة الرقابة أدلة )ث

    

14.  

 إجراءات الرقابة 

تقييمها   تم التي  للمخاطر الرقابة تصميم إجراءات مناسبة إستجابةيجب أن يتول فريق  

 (. 149  -0400)معيار 
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 اجراءات مثل املخاطر تعالج رقابية إجراءات تصميم اإلجابات  هذه وتتضمن ✓

 املعقدة الرقابية اإلجراءات وتحتوي  .الرقابة  ضوابط واختبار املعمقة الرقابة

 .التحليلية واإلجراءات التفصيلية االختبارات من كل

 الداخلية  الرقابة ضوابط اشتغال فعالية على االعتماد فريق الرقابة قرر  وإذا ✓

 بفعالية تشتغل الضوابط هذه أن  تثبت أدلة  يتحصل على أن إلى  يحتاج فإنه

 .املعمقة الرقابية اإلجراءات ومدى وتوقيت طبيعة تحديد عند

 

15.  

 الخبراء الخارجيون 

الخارجيين   الخبراء مدى امتالك يجب التأكد من  ن  الخارجيو  الخبراءفي حالة اللجوء إلى  

األعضاءحيث    .واملوضوعية والقدرات للكفاءة امتالك بتقييم يقوم   الخبراء مدى 

 لغايات عملهم كفاية مدى وتحديد واملوضوعية، والقدرات الكفاءة من يلزم ملاالخارجيين  

 (. 45-400معيار (. الرقابة مهمة

 

    

16.  

 االمتثال للمتطلبات األخالقية

لضمان   نظام  الجهاز  الرقابي-ينش ئ  العمل  متعاقدين   -أثناء  أي  أو  األعضاء  امتثال 

املنهي   والسلوك  والكفاءة  واملوضوعية  واالستقاللية  النزاهة  مثل:  األخالقية  للمتطلبات 

( )على سبيل املثال: على العضو أن يتجنب عالقات طويلة 30والسرية والشفافية )معيار  

الخاضع الجهة  مع  ذلك من حيث  األجل  تأثير  أي  في حالة وجود  اإلبالغ  للرقابة وعليه  ة 

   .اإلخالل بأخالقيات العمل  أو االستقاللية(  

 

    

II. تنفيذ رقابة االلتزام : 

10.  

 ومداها   وتوقيتها الرقابة إجراءات تحديد طبيعة

 رقابية إثبات أدلة على للحصول  إجراءات وينّفذ يخطط أن  املدقق على ينبغي ✓

 .اختياره تم الذي التأكيد بمستوى  استنتاج لصياغة  ومالئمة  كافية
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طبيعة  ✓ بتحديد  األعضاء  ضوء  وتوقيتها الرقابة إجراءات يقوم  في  ومداها 

الرقابة ونطاق  و  املعايير  للرقابة  الخاضعة  الجهة  تقييم وخصائص  نتائج 

( "لغرض الحصول على أدلة رقابية كافية ومناسبة  54-400)معيار  املخاطر  

لحد األدنى من أحجام العينات املخطط له ا احتساب مثال، ( )57-400)معيار 

 يعتمد على األهمية النسبية، وتقييم املخاطر، ومستوى التأكيد(. 

11.  

 : (158  -0400)معيار  التقنيات الرقابية: 

  استنتاج  صياغة من  يمكنه بما  الرقابية التقنيات من مجموعة اختيار املدقق على ينبغي

 خطة مع يتوافق بما ناجعة تدقيق إجراءات املدقق ينجز   .املختار التأكيد بمستوى 

  .الرقابة أهداف وبلوغ اإلثبات أدلة لجمع الرقابة

    

12.  

 إنتقاء العينات

  من  كافية كمية لتقديم مالئما ذلك يكون  حيث الرقابة عينات املدقق  يستخدم أن  ينبغي

 منها العينة انتقاء تم التي  املجموعة حول  االستنتاجات الستخالص العناصر

 الرقابي االجراء من الغرض االعتبار بعين  املدقق يأخذ عينة الرقابة وضع عند ✓

 (. 172  -4000)معيار   .منها العينة سيتم انتقاء التي  املجموعة وخصائص

 حول  استنتاج استخالص  الى املدقق يحتاج عندما الكمية العينات  استخدام حيث يتم)

 مدروس/منتظم كإجراء  انجازه يتم انتقائيا  اجراءا النوعية العينات وتعتبر  كاملة  مجموعة

 العينات استخدام املالئم من يكون  قد   .الرقابة موضوع في التغيير لتحديد عوامل وآلي

انتقاء اإلحصائية املنهجية عن بدال املخاطر أساس على  سيقع التي  العناصر عند 

 (  .هامة مخاطر معالجة عند سيما وال اختبارها

    

13.  

  ومناسبة كافية رقابة أدلة

في ذلك   أو  االستنتاج  توفر أساس  ومناسبة  كافية  رقابة  األعضاء أدلة يجمع بما  الرأي، 

 ما يحتاج 
 
مجموعة متنوعة من إجراءات جمع األدلة ذات الطبيعة الكمية والنوعية وغالبا

 (. 57-400معيار (األعضاء إلى الجمع واملقارنة بين األدلة من مصادر مختلفة 
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 أخرى  مصادر من  بأدلة ومقارنتها األدلة دمج الى الغالب في املدقق يحتاج ✓

 الكفاية متطلبات تحقيق بهدف مختلفة  وطرق  تقنيات باستخدام

 (. 159 -0400)معيار  .واملالءمة

 الرقابية املعايير مع عليها تحصل التي  اإلثبات أدلة املدقق يقارن  أن  ينبغي ✓

 إلى تؤدي والتي  عليها الوقوف تم التي املالحظات لصياغة  املضبوطة

  179- 4000معيار ( .الرقابة استنتاجات

14.  

 اعتماد إجراءات الرقابة 

نفذة قد تم بيانها املاملنفذة أو غير و التأكد من أن جميع إجراءات الرقابة املخططة ينبغي 

ولين  ؤ وتوضيحها وتفسيرها وحفظها بملف الرقابة وتمت املوافقة على ذلك من قبل املس

 .عن الرقابة

    

 وصياغة اإلستنتاجات    تقييم أدلة اإلثبات

15.  

 تقييم أدلة اإلثبات 

ة كافية ومناسبة وأن  يرقاب إثبات  يقوم األعضاء بتقييم ما إذا كان يتم الحصول على أدلة

  مستوى  إلى الرقابة مخاطر يتوصلوا إلى استنتاجات مالئمة وذلك لخفض
ّ
مقبول،  و  يمتدن

النسبية   األهمية  اعتبارات  كذلك  التقييم  التأكيويشمل  بالرقابة ومستوى  الخاص  د 

 : (48- 400)معيار 

 توفيرها تم التي  االدلة  االعتبار جميع بعين  االخذ التقييم عملية  تقتض ي هل أن  ✓

 (. 182- 4000)معيار   الرقابية . باملالحظات عالقة في

 صياغة  على قادرا  كان إذا املدقق يحدد املنفذ، العمل نطاق تقييم خالل من ✓

 (.183- 4000)معيار   .استنتاج

 إجراء االعتبار بعين  يأخذ قد املدقق فان  كافي، غير العمل نطاق كان  حال  في ✓

- 4000)معيار    النطاق على القيود بسبب رأيه تعديل او  اإلجراءات من املزيد

183 .) 

    

16.  
 إستخالص النتائج: 

 أن  املدقق على ينبغي النسبية، واألهمية عليها الوقوف تم التي  املالحظات الى استنادا
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 األهمية   ذات الجوانب جميع في يلتزم الرقابة موضوع كان  اذا ما حول  استنتاجا يستخلص

 (. 184-0040)معيار  .املطبقة باملعايير النسبية

17.  

 التبليغ حول مستوى التأكيد :

 شفافة:  بطريقة توفيره تم الذي التأكيد مستوى  املدقق يبلغ أن  ينبغي

 ويجرى  .الرقابة بنتائج الثقة املستهدفين  املستخدمين  منح الى املدقق يحتاج ✓

 التوصل تم واالستنتاجات واملعايير املالحظات أن  كيف تفسير  خالل من ذلك

 التوصيات أو االستنتاجات مجمل أن  وكيف   ومتوازنة مدروسة  بطريقة إليها

  بلوغها تم
 
 .عليها الوقوف تم التي  املالحظات إلى استنادا

    

18.  

 :  التواصل الفعال طوال عملية الرقابة

 اإلداري  املستوى  إبالغ يحافظ األعضاء على التواصل الفّعال طوال عملية الرقابة ويجب

 )معيار   االلتزام عدم من حاالت أية  ولين عن الحوكمة عنؤ املس أو املناسب
 
املهمة نسبيا

 (. 115-4000( )معيار 400-49

    

19.  

 : التوثيق الكافي

 يملكون  ال الذي األعضاء الجدد، لتمكين  كاف بقدر مفصلة الوثائق تكون  يتم مراعاة أن

 واملعايير الرقابة موضوع بين  العالقة  :يلي   ما فهم من الرقابة، بمهمة مسبقة معرفة أي

اإلجراءات  وطبيعة الرقابة وخطة الرقابة واستراتيجية املخاطر وتقييم الرقابة ونطاق

  عليها الحصول  تم التي  واألدلة ونتائجها، ومداها وتوقيتها املنفذة
 
 الستنتاجات دعما

جميع تستند التي  والحجج رأيه، أو املدقق  ممارسة اقتضت التي  املهمة املسائل عليها 

 (.48-400الصلة )معيار  ذات واالستنتاجات املنهي  التقدير

    

20.  

 :  االحتفاظ بالوثائق

لضمان قيام األعضاء بإعداد وثائق ومستندات الرقابة  التأكد من إتباع إجراءات التوثيق  

ذات الصلة قبل إصدار التقرير ويجب االحتفان بالوثائق لفترة مناسبة من الزمن )معيار  

 (. 113-4000( )معيار 400-48

    

III.  رقابة اإللتزام تقارير  إعداد   : 

     إعداد التقرير  2.7
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املناسب    التوقيتو  واملوضوعية  االكتمال مبادئ  إلى يستند تقرير بإعداد األعضاء يقوم  

 (  59- 400)معيار  والدقة وحق الرد

 إصدار قبل املعنية الرقابة أدلة جميع املدقق يراعي أن  مبدأ االكتمال يقتض ي  ✓

 .التقرير

 .ومتوازن  مالئم نحو على االستنتاجات أو النتائج عرض املوضوعية  مبدأ ✓

 واملناسب املحدد الوقت في التقرير إعداد دقة التوقيت مبدأ ✓

 الخاضعة الجهة مع الوقائع صحة مدى فحص  التشاور و  الدقة مبدأ يعني  ✓

 .للرقابة

 مناسبا  ذلك يكون  عندما املسؤولة الجهة إجابات إدراج الرد حق مبدأ يعني  ✓

 .االجابات لهذه الخاصة والتقييمات اإلجابات وإعطاء

 

 عناصر التقرير 

- 400الترتيب )معيار   بهذا بالضرورة التالية وليس العناصر االلتزام رقابة تقارير تتضمن

59:) 

 .العنوان  −

 .إليه املرسل −

 .املغطاة الزمنية الفترة ذلك في بما الرقابة نطاق −

 .وصفه أو الرقابة موضوع تحديد −

 .املحددة املعايير −

 .العمل أداء عند املطبقة الرقابة معايير تحديد −

 .املؤدى للعمل ملخص −

 .النتائج −

 .الرأي / االستنتاج −

 للرقابة )حسب األحوال(. الخاضعة الجهة ردود −

 التوصيات.  −
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 .التقرير تاريخ −

 .التوقيع −

 

 التقرير  صياغة

  يكون  يجب أن  
 
 من الغموض، مكتمل، ويشمل املعلومات  التقرير مفهوما

 
املدعومة وخاليا

  واملناسبة الكافية الرقابية باألدلة
 
وأن  أو  االستنتاجات أو الرقابة لتقرير دعما الرأي، 

تكون النتائج موضوعية وعادلة وتوضع في سياقها ال حيح )في التقارير الطويلة يتم عمل 

 (.51-400)معيار ملخص( 

    

 

 وضوح املالحظات والتوصيات 

املالحظات والتوصيات مكتوبة بشكل واضح وموجز، وموجه إلى املسؤولين يجب أن تكون  

 املختصين لتنفيذ التوصيات. 

    

IV.  رقابة اإللتزام  إطار مهام في  اإلعتبارات املتعلقة باإلبالغ واملتابعة 

 

 :بها املشتبه القانونية غير األعمال عن باإلبالغ املتعلقة اإلعتبارات

 تدلُّ  قد التي  االلتزام عدم حاالت املدقق تعترض وحينما االلتزام،  رقابة مهمات  إجراء عند

 وأن  الواجبة املهنية  العناية يبذل أن  عليه ينبغي ، احتيال/غش او قانونية غير أفعال على

  .املسؤولة الجهات إلى بتبليغها يقوم

 التتبعات مع تداخل هنالك  يكون  ال  حت   الواجبة  العناية يبذل ان  املدقق على ينبغيكما 

 .املحتملة املستقبلية التحقيقات أو القانونية

    

 

 باملتابعة  املتعلقة املتطلبات

  في  االلتزام عدم لحاالت التوصيات/االستنتاجات/اآلراء متابعة يقّرر  أن  املدقق على ينبغي

  ذلك كان  مت   الرقابة تقرير
 
 .مناسبا

    

 

 املتابعة األهمية النسبية في مرحلة 

األعضاء املتابعة   عملية طوال النسبية األهمية في بالنظر يقوم  مرحلة  فيها  بما  الرقابة 

 ( 41-100للنظر حول مدى الحاجة إلى مزيد من التحقيقات أو مهام رقابية جديدة )معيار  
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 تقرير مراجعة الجودة  للجهاز األعلى للرقابة محتوى  5-3ملحق 

 

 
 امللخص التنفيذي  .1

 مقدمة   .2

 أهداف املهمة  -

 املخرجات املتوقعة  -

 فريق املراجعة  -

 املنهجية املعتمدة   .3

 على املستوى املؤسس ي  -مراجعة ضمان الجودة   .4

 مسؤوليات القيادة في مجال الجودة داخل الجهاز األعلى للرقابة:  1العنصر  -

 متطلبات السلوك املنهي ذات الصلة  : 2العنصر عدد  -

 القبول واالستمرار :  3العنصر  -

 : املوارد البشرية 4العنصر  -

 تأدية املهام الرقابية وغيرها من األعمال :   5العنصر  -

 ( monitoringاملراقبة/ أو املتابعة ) :  6العنصر  -

 

 رقابة األداء  -مراجعة ضمان الجودة   .5

 رقابة اإللتزام  -الجودة  مراجعة ضمان  .6

 الرقابة املالية    -مراجعة ضمان الجودة   .7

 التوصيات  .8

 الخاتمة  .9

 خطة العمل   .10

 املالحق  .11
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