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 1المرفق 
دولة فلسطين ب ديوان الرقابة المالية واإلداريةالتعقيب على مالحظات 

  

 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

على الرغم من ان مسودة دلٌل الرقابة المالٌة لمرحلة التخطٌط اال  1
التنفٌذ  انه ٌجب ان ٌتناول بعض المراحل الهامة فً مرحلة

وتقرٌر المدقق، كون المراحل مرتبطة ببعضها، وحٌث ان مرحلة 
التخطٌط للتدقٌق تإثر ومرتبطة ارتباط وثٌق فً مرحلة التنفٌذ 

واجراء الفحوصات، باإلضافة الى شكل الرأي الصادر عن 
. الجهاز األعلى للرقابة فً البٌانات المالٌة

باقى سٌتناول تناول باقى المراحل عند إعداد 
مرحلة التنفٌذ عام خالل عام " مراحل الدلٌل 

 "2019ومرحلة التقرٌر خالل عام  2018

 قبول التعقٌب

لم ٌتطرق الدلٌل الى اهمٌة فحص السٌاسات المحاسبٌة واألسس  2 
الى تعتمدها الجهة الخاضعة كون انها تمثل اساسا للفحص مثل 

 االستحقاقأو اساس  االستحقاقاعتماد األساس النقدي او اساس 
المعدل، باإلضافة الى اهمٌة افصاح الجهة الخاضعة عن معاٌٌر 

وغٌرها وذلك إلعداد  IPSAS) ) ((IFRSالمحاسبة المعتمدة لدٌها

. او توجٌه الفحص لٌتناسب مع ما ذكر

ٔضغ ْذا انذنٛم "أن   1تضمنت المقدمة بصفحة 

لتصادٚت انٕحذاث اال)نٛتُاضب يغ انتذلٛك انًانٗ انحكٕيٗ 

، وقد (فٗ انمطاع انحكٕيٗ انتٗ تهتسو بًؼاٚٛر انًحاضبت 

عرض ( 1)نص معٌار المحاسبة الدولى رقم 

"  على   27فى الفقرة  "Ias 1 "القوابم المالٌة 

ٌجب على المنشؤة أن تعد قوابمها المالٌة باستخدام 

المحاسبة وفق اً ألساس االستحقاق، باستثناء 

، أما عن االفصاح عن " النقدي معلومات التدفق

السٌاسات المعتمدة فٌتضمنها الهدف حٌث أن هذه 

السٌاسات ٌجب أن تتوفق مع اإلطار المحدد والتى 

 تتطلب افصاحات محددة

 قبول التعقٌب

الدلٌل فً طرح األمثلة ٌركز على الشركات الربحٌة والتجارٌة  3 
طبٌعة مإسسات القطاع العام، حٌث ال  االعتباردون األخذ بعٌن 

وضع هذا الدلٌل لٌتناسب مع التدقٌق المالى 
الوحدات االقتصادٌة فى القطاع ) الحكومى 

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

بد من طرح امثلة على كٌفٌة احتساب األهمٌة النسبٌة فً مإسسة 
. خدماتٌة ال تحقق اٌرادات مثال

كما سبق  (الحكومى التى تلتزم بمعاٌٌر المحاسبة 
 إلٌه االشارة

الى نوع الرأي الصادر ( 11ص)على الرغم من اشارة الدلٌل فً  4

عن المدقق بشكل مختصر اال ان هنالك بعض التعدٌالت التً 
: وهً على النحو التالً االعتبارٌتمنى الدٌوان اخذها بعٌن 

: ٌقسم الرأي الى ما ٌلً• 

a .تحفظات وهو الرأي الذي ال ٌوجد اٌة : رأي غٌر معدل

. على البٌانات المالٌة الصادرة عن الجهة

b .والذي ٌقسم الى: الرأي المعدل :

مع ذكر متى ٌبدي الجهاز رأي رقابً : الرأي المتحفظ- 
. متحفظ على كل البٌانات المالٌة

مع ذكر متى ٌصدر الجهاز : الرأي السلبً او العكسً- 
. الرأي العكسً

متى ٌمتنع الجهاز  مع ذكر: االمتناع عن ابداء الرأي- 
. األعلى عن ابداء الرأي

شكل الرأي لكافة انواع اآلراء المذكورة اعاله، مع اإلشارة • 
الى الفقرات الخاصة بمراحل ابداء الرأي مع األخذ بعٌن اإلعتبار 

. التعدٌالت التً حدثت على المعٌار

أنواع الرأى وشكله عند إعداد  سٌتناول تناول

2019خالل عام ٌل من الدلمرحلة التقرٌر 
 قبول التعقٌب

وآلٌة عرضها  االنتباهلم ٌوضح الدلٌل بشكل محدد فقرة لفت  5

وكذلك فقرة تؤكٌد امر حالة على الرغم من ان التعدٌل الجدٌد 

. للمعٌار قد اشار لها بشكل واضح

مرحلة محتوٌات تقرٌر التدقٌق عند إعداد سٌتناول 

2019خالل عام من الدلٌل التقرٌر 
 قبول التعقٌب

مهمة التدقٌق  االرتباطالخاص بنموذج خطاب  13صفحة رقم  6

اضافة اسم الموقع ( كتاب تكلٌف بالمهمة الرقابٌة)المراجعة 

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

.  وصفته الوظٌفٌة

لم ٌشٌر الدلٌل الى انواع التؤكٌدات المتعلقة بالتؤكٌد المعقول او  7

. التؤكٌد المحدود

 قبول التعقٌب .14تم تناوله فى بند أهداف عملٌة التدقٌق صفحة 

لم ٌتطرق الدلٌل لبعض النماذج المهمة مثل كتاب التمثٌل  8

. ومحتوٌاته

التمثٌل خطاب من إدارة المنشؤة المشمولة خطاب 

بالرقابة ٌشمل من ٌمثلها أمام مراقب الحسابات 

ولذلك ال ٌوجد نموذج موحد لها وفقا لما تضمنه 

" اإلقرارات الخطٌة"  1580معٌار المراجعة رقم 

حٌث ذكر فى صدر النموذج المرفق بالمعٌار أنه 

 .إقرارات اإلدارة قد تختلف من منشؤة ألخرى

تم إضافة نموذج خطاب ي

التمثٌل الوارد فً المعٌار 

 المختص
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 العراقدولة ب ديوان الرقابة المالية واإلداريةالتعقيب على مالحظات 
 

 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

ال توجد حاجة إلدراج وتوضٌح خطاب االرتباط فى هذا  1
كون خاص لكل باألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة الدلٌل 

والمحاسبة، وأن تنظٌم عمل األجهزة ٌحكمها القانون 
الخاص لكل جهاز، حٌث تكون مإسسات الدولة خاضعة 

 .للرقابة بموجب القانون

بالرغم من أن كل األجهزة العلٌا للرقابة ٌنظم عملها قانون 
باط وذلك أن إال أن معاٌٌر األنتوساى أدرجت خطاب االرت

خطاب االرتباط له وظابف أخرى مثل التاكٌد على 
مسبولٌات الجهة واعالمها بما هو مطلوب منها والتقارٌر 

 .التى من المتوقع ان ٌمدها المدقق بها أثناء عمله

 قبول التعقٌب

أنشطة ) تحدٌد طرٌق التنفٌذ ( ثالثا ) تعدٌل الفقرة  2 
 .تنفٌذ خطة التدقٌقطرق ( رابعا ) لتكون ( التخطٌط

هذا المسمى مستسقى من معاٌٌر األنتوساى حٌث أنه أشمل 

من مسمٌات أخرى مثل مراحل التخطٌط أو طرق تنفٌذ 

 .خطة التدقٌق

 قبول التعقٌب

لتجنب التشابه مع ( مخاطر االكتشاف خ ك ) تعدٌل رمز  3 
لٌكون خ ف أو االعتماد رمز ( رمز المخاطر الكلٌة خ ك 

باللغة اإلنجلٌزٌة استنادا إلى مفردات المخاطر الكلٌة التى 

 TR= IRX CRX DR:  ٌتضمنها وأنواعها كاألتى

 التعقٌب قبول .شكرا على هذه المالحظة الدقٌقة وسٌتم التعدٌل إلى خ ف

إن عملٌة تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة واحتساب األوزان  4
النسبٌة لتحلٌل المخاطر التى ٌتضمنها الدلٌل موضوع 

المطالعة تتضمن بعض الصعوبات فى التطبٌق كونها عامة 
ولٌس على مستوى كل حساب لذا ٌمكن االستعانة بتجربة 
الدٌوان فى اعتماد الدلٌل المستند للمخاطر المنشور على 

فٌما ( WWW.Fbsa.Gov.iq) موقع اإللكترونً للدٌوان ال

ٌخص تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة وعلى مستوى كل بند من 
 .الحسابات

 

تحدٌد مخاطر األخطاء  1315أن معٌار األنتوساى 

الجوهرٌة من خالل فهم الهٌبة الخاضعة للرقابة وبٌبتها قد 
اس المخاطر بقٌم ٌتم استخدامها فى تحدٌد طالب بقً

األهمٌة النسبٌة وتوزٌع عٌنة المراجعة وهو ما لم ٌتم 
 .توفٌره فى الدلٌل المنشور على الموقع االلكترونى

أن ملحق هذا المعٌار حدد مكونات بٌبة المنشؤة وكذا نظام 
 .الرقابة الداخلٌة التى ٌتم قٌاسها والمدرجة فى هذه النماذج

 لتعقٌبقبول ا

http://www.fbsa.gov.iq/
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

لم ٌتم توضٌح األهمٌة النسبٌة واختٌار العٌنات اإلحصابٌة  5

بشا من التفصٌل عن طرٌق إدراج بعض األمثلة لضمان 

 .الفهم الكافى وتجنب االجتهادات فى التطبٌق

 قبول التعقٌب .سٌتم إعداد مثال توضٌحى
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 الجزائردولة ب ديوان الرقابة المالية واإلداريةالتعقيب على مالحظات 
 

 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

من الناحٌة المنهجٌة ٌستحسن تخصٌص قسم أول لتقدٌم  1
.... ( مفهومها، أهدافها، نطاقها )بعض المفاهٌم األساسٌة 

لتوحٌد المفاهٌم بٌن مختلف األجهزة خاصة مع األجهزة 
التً لها صالحٌات قضابٌة؛ العلٌا للرقابة 

سٌتم النظر فى عمل ملحق بالمفاهٌم بعد انتهاء 
مراحل الدلٌل كلها وأن كان ٌفضل عدم تكرارها 
حٌث أنها واردة بمعاٌٌر اإلنتوساي لعدم حدوث 

 .اختالف أو لبس

 قبول التعقٌب

 فى الملف الدابم إضافة النقطة  2 
الرقابة الخارجٌة تقارٌر المراجعات السابقة وأنواع " و"

. األخرى

مع القوابم المالٌة " ى" فى النقطة  سٌتم إضافتها

 . السابقة

 قبول التعقٌب

  .الدابمفى الملف  ج النقطةإلى إضافة  3 
لقابمة بؤسماء " ومقررات تفوٌض اإلمضاء " إضافة جملة 

 .الموظفٌن ونماذج توقٌعاتهم

عدم تفاصٌل نشرة االكتتاب  لم ٌتم ذكرها فٌفضل 
 .ذكر نقطة محددة وتركها الباقى

 ٌتم اإلضافة

" االستبٌانات"إضافة كلمة )بالنسبة للملف الجارى البند ك  4
االستبٌانات والمراسالت " فً بداٌة الجملة لتصبح 

والمناقشات الخاصة بالموضوعات الهامة مع اإلدارة 
.  ("واآلخرٌن 

البند االستبٌانات تتم فى مرحلة التفهم وقد تضمن 
كافة األوراق المتعلقة بٌبة المنشاة وقٌاس " د"

 .وتقٌٌم المخاطر

 ٌتم اإلضافة

( 4-1)سجل المالحظات من الملحق رقم ل نموذجال ٌوجد  5

. فً الدلٌل محل التعدٌل

سجل المالحظات قد ٌختلف شكله من ومحتواه 
وفقا لطبٌعة البنود التى ٌتم فحصها ووفقا 

الجهة ولذلك تم اإلشارة لمتطلبات التنظٌمٌة فى 
 .إلٌه ولم ٌتم وضع نموذج له

 قبول التعقٌب

شروط صٌاغة خطاب "ٌستحسن ان ٌتم اإلشارة الى أن  6

االرتباط تكون وفق الصالحٌات المخولة للجهاز األعلى 

" للرقابة والقوانٌن المسٌرة له

تم وفقا ( خطاب مهمة رقابٌة ) خطاب االرتباط 

 1210الوارد فى معٌار لما تضمنه النموذج 

االتفاق على شروط مهمة رقابٌة مع وجود مرونة 
فى أدخاالت تعدٌالت علٌه وفقا للصالحٌات 

 .المخولة لكل جهاز أعلى للرقابة

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

ٌستحسن ضمن نموذج بٌانات الجهة الخاضعة للرقابة   7

إلى أسماء األشخاص  "تارٌخ التعٌٌن "إضافة عمود 

 .الحوكمةالمسبولٌن عن 

ال ٌقوم مراقب الحسابات بتقٌٌم عمل المسبولٌن 
عن المراجعة ولكن ٌجب علٌه إبالغهم بالنتابج 
التى توصل إلٌها من عملٌة المراجعة وفقا لما 

التواصل مع األطراف  1260ٌقضى به معٌار 

المكلفٌن بالحوكمة وفى حالة الحاجة لذلك ٌمكن 
ى إضافة هذا التارٌخ للبٌانات األخرى ف

المعلومات العامة عن األشخاص المكلفون 
 .بالحوكمة

 قبول التعقٌب

 قبول التعقٌب "أعدت بواسطة"واحد ولكن الدارج هو المعنى  استبدال عبارات أعدت بواسطة إلى أعدت بطرف 8

ل ٌوجد معالجات خاصة ه" ٌستحسن إعادة صٌاغة الجملة  9

بدقة لتوضٌح  "  ال/نعم : بالصناعة التً تنتمً إلٌها الجهة 

السإال  

وان كان معالجات تشٌر دابما إلى المعالجات 
المحاسبٌة إال أنه سٌتم التعدٌل إلى معالجات 

 .محاسبٌة لمزٌد من اإلٌضاح

 قبول التعقٌب

ٌختلف هذا البٌان من جهاز أعلى للرقابة إلى آخر  .تعدٌل بٌان بؤسماء فرٌق المراجعة 10
التغٌٌر فى الهٌكل بل فى نفس الجهاز فى حالة 

الوظٌفى أو فى التوصٌف الوظٌفى ٌمكن أن ٌوجد 
تغٌٌر فى تشكٌل فرق المراجعة وٌمكن تعدٌله 

 وفقا لحاجة كل جهاز

 قبول التعقٌب

إن تحدٌد الهدف ٌعتبر " االستغناء على كلمة الذي لتصبح  11

المرجع األساسً الذي ٌتم االسترشاد به فً حالة اختالف 

د أكثر من بدٌل حٌث ٌرجح البدٌل  األكثر اآلراء أو وجو

" توافقا من الهدف ٌرجح البدٌل األكثر توافقا 

 قبول التعقٌب .تم حذف الكلمة

الوثابق و أدلة " بعبارة  كلمة أدلة اإلثبات ٌستحسن تعوٌض 12

" اإلثبات  

كلمة أدلة اإلثبات تتحول كلها خالل عملٌة التدقٌق 
 .كافٌةلوثابق فتعتبر كلمة وحدها 

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م
" أنشطة التخطٌط "  تحدٌد طرٌق التنفٌذ: ثالثا  13

العنوان المفروض ٌكون رابعا ألن ثالثا تخص اإلمكانٌات 

 .المادٌة

تم تعدٌل ثالثا فى االمكانٌات المادٌة إلى ج حٌث 
 .أنها جزء من البند ثانٌا

 قبول التعقٌب

: لدراسة العوامل الهامة ٌستحسن إضافة 17شكل صفحة  14

تحلٌل وتقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة  . 1           

. مستوى التؤكٌد . 2           

تتضمن مخاطر  تحدٌد مخاطر التحرٌف الهام
الرقابة التى تقوم على تحلٌل وتقٌٌم نظام الرقابة 

الداخلٌة وتحدٌد مستوى التؤكٌد المطلوب وكذا 
 ٌد المخاطر المتؤصلة دراسة بٌبة المنشؤة لتحد

 قبول التعقٌب

" لتصبح الجملة " فً "االستغناء عن كلمة  21صفحة  15

ولكن قد تكون درجة الثقة المطلوبة فً بعض المهام % 95

 . "....

 قبول التعقٌب .تم تعدٌل الدلٌل

على من المستحسن التفصٌل فً هذه النقطة بإعطاء أمثلة  16

مثل ما تم التطرق له  48صفحة تحدٌد حجم عٌنة المراجعة 

. فً هذا الدلٌل فً جانب المخاطر و األهمٌة النسبٌة 

 قبول التعقٌب سٌتم وضع مثال توضٌحى ضمن المالحق
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 األردنية بالمملكة ديوان الرقابة المالية واإلداريةالتعقيب على مالحظات 
 

 رأى اللجنة اللجنةتعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً  المالحظة م

 قبول التعقٌب تم مراجعة الدلٌل وتصوٌب األخطاء الدلٌل بحاجة إلى تدقٌق امالبً 1

قابمة بالفروع التابعة للدابرة ضمن الملف الدابم ) إضافة  2 

 (4صفحة 
 قبول التعقٌب .تتضمنها الهٌكل التنظٌمى

 قبول التعقٌب االستبدالتم  استبدال كلمة المزاول أٌنما وجدت بكلمة المدقق 3 

( بغض النظر عن وجود نظام رقابى داخلى) إضافة الفقرة  4

 .23كعامل مإثر على المخاطر المتؤصلة صفحة 

مهما كانت قوة نظام الرقابة الداخلٌة فلن تإثر على 

 .المخاطر المتؤصلة

 قبول التعقٌب

مدى تعقٌد اإلجراءات وتعدده ببند معٌن )إضافة عامل  5

 .23كعامل مإثر على المخاطر المتؤصلة صفحة ( نشاط /

ٔيُٓا طبٛؼت انتٗ تؤثر فٙ انًخاطر انًتأصهت  تى تفصٛم انؼٕايم

ػًهٛاث انًُشأة كًا تى تُأنٓا بانتفصٛم فٙ لٕائى االضتمصاء نمٛاش 

   .انًخاطر انًتأصهت

 قبول التعقٌب

ٔيفٕٓو يؼايم انثمت اضتًذتّ ػًهٛاث  نًٓا َفص انًؼُٗ .تغٌٌر معامل الثقة لٌصبح معامل التوكٌد 6

انتذلٛك يٍ ػهى اإلحصاء انذٖ انًصطهح انؼهًٗ األكثر 

شٕٛػا

 قبول التعقٌب

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 البحرين بمملكة ديوان الرقابة المالية واإلداريةالتعقيب على مالحظات 
 

 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

إضافة قسم فً بداٌة الدلٌل ٌتناول تعرٌف بالمصطلحات اقتراح  1
الفنٌة )المستخدمة بالدلٌل ( الفنٌة واإلدارٌة)الربٌسٌة والهامة 

حٌث لوحظ عدم وضوح بعض المصطلحات أو استخدام (. واإلدارٌة
. مصطلحات قدٌمة غٌر دارجة أو تم التحدٌث علٌها

بعد سٌتم عمل قابمة بالتعرٌفات والمصطلحات 
 .االنتهاء من كافة مراحل الدلٌل

 قبول التعقٌب

إضافة فقرة عن طرٌقة قٌاس األهمٌة النسبٌة لألخطاء المقبولة  2 

(Tolerable misstatement) حٌث لم ٌتم تضمٌن الدلٌل بؤي ،

. إٌضاح عنها

األهمٌة النسبٌة وفقا لتعرٌفها هً حجم 

األخطاء التً ٌمكن قبولها سواء على مستوى 

 قابمة أو على مستوى البنودكل 

 قبول التعقٌب

مع اإلشارة بالدلٌل إلى أن 

 األهمٌة النسبٌة هً المادٌة

، "دلٌل"بدال من " أدلة مراجعة وإجراءات خاصة"استخدام عبارة  3 
حٌث أن األجهزة الرقابٌة سٌكون لدٌها أكثر من دلٌل للمراجعة وفقاً 

. لنوع الرقابة وغٌرها من العوامل

الدلٌل ٌنصب فقط على الوحدات هذا 
 االقتصادٌة

 قبول التعقٌب

4 

، لتكون "التحقق"بدالً من " وضع آلٌة للتحقق"نقترح استخدام عبارة 
 .أكثر دقة

الدلٌل أحد األدوات التً ٌتم قٌاس أداء 

األعضاء الفنٌٌن بها وبذلك فهو ٌحقق التزام 

األعضاء الفنٌٌن بؤداء الحد األدنى من 

 .الالزمة إلتمام عملٌة التدقٌقاإلجراءات 

 قبول التعقٌب

المذكورٌن فً " ضمان الجودة"وفرق " فرق الجودة"ما الفرق بٌن  5

؟ من الممكن تغطٌة الفرق بٌنها فً حال إضافة (6)و ( 5)النقطتٌن 

قسم للتعارٌف فً بداٌة الدلٌل كما هو مذكور فً التعلٌق أدناه، أو 

تفصٌلٌة فً هذا الموضع، أو دمج النقطتٌن شرح الفرق بٌنها بصورة 

. مع بعضها فً حال تشابه النطاق المقصود لعمل الفرٌقٌن

فرق انجٕدة ْٙ انفرق انًُٕط بٓا فحص جٕدة 

أػًال األػضاء انفٍُٛٛ نهحكى ػهٗ يذٖ 

انتسايٓى بًتطهباث انجٕدة، أيا فرق يتابؼت 

انجٕدة ْٙ انفرق انتٙ تتأكذ يٍ أٌ َظاو 

انذ٘ أػتًذِ انجٓاز األػهٗ نهرلابت انجٕدة 

 .تؼًم بكفاءة ٔفؼانٛت

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

نقترح إضافة فقرة تبٌن إمكانٌة اإلعداد واالحتفاظ بتلك الملفات بصورة  6

عملٌات التدقٌق، مع التؤكٌد على أن ل مكملةإلكترونٌة من خالل أنظمة 

لى محتوى اختالف صٌغة الملفات سواًء إلكترونٌة أو ورقة لن ٌإثر ع

. وتقسٌم وتصنٌف الملفات

ٌتم االحتفاظ بؤدلة التدقٌق سواء كانت ٌدوٌة أو 

 .الكترونٌة

 قبول التعقٌب

: من الضروري إضافة النقاط التالٌة 7

. الهٌكل التنظٌمً للجهة، والتغٌٌرات التً تطرأ علٌه -

. قرارات تعٌٌن اإلدارة التنفٌذٌة -

. نقاط التواصل مع الجهة -

تعٌٌن اإلدارة التنفٌذٌة ونقاط التواصل قرارات 

مع الجهة من األمور المتغٌرة فال تدرج 

بالملف الجارى وتشملها قرارات الجمعٌة 

 .العامة ومجلس اإلدارة

 تتضاف فً الملف الدابم

مع : "إضافة التالًالفقرة ج من الملف الجارى ــ خطابات التفهم ــ  8

واإلشراف على أعضاء فرٌق بٌان توزٌعها من حٌث التنفٌذ 

". المراجعة

كل أوراق العمل تحفظ فً الملفات الدابمة 

 .والجارٌة ومتاحة لفرٌق العمل لالطالع علٌها

 قبول التعقٌب

كما من الممكن أن ٌتضمن سجل المالحظات، تعلٌق المشرف أو  9

المدٌر المسبول عن عملٌة المراجعة على كل مالحظة، مع بٌان رأٌه 

إبالغها شفهٌاً لعدم )بشؤنها واإلجراء المتخذ بشؤنها، مثل الفنً 

(. جوهرٌتها، أم تضمٌنها فً تقرٌر اإلدارة، غٌرها من اإلجراءات

ٌوجد ذلك فً أوراق العمل فً مرحلة التنفٌذ 

ولٌس فً سجل المالحظات التً ٌوجد مرونة 

فً أسلوب أعدادها ولم تلزم المعاٌٌر بشكل 

 إلٌهامعٌن واكتفت باإلشارة 

 قبول التعقٌب

10 

 
، "أخالقٌات المهنة"إلى " آداب وسلوكٌات المهنة"تغٌٌر عنوان  *

وذلك لتتناسب مع المصطلح المستخدم ضمن معاٌٌر اإلنتوساي المعٌار 

ISSAI 30 .))

إن أخالقٌات المهنة المحددة بالمعٌار المشار إلٌه تتضمن  

كما أنه من . الحٌادٌة أو االستقاللٌة ولم ٌتم إدراجها ضمن المبادئ

األفضل توحٌد مسمٌات المبادئ لتكون متوافقة مع ما هو مذكور فً 

  سٌتم تغٌر مسمى آداب وسلوكٌات

 .المهنة إلى أخالقٌات المهنة

 سٌتم إضافة الشفافٌة. 

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

:  ، وهو كما ٌلً((ISSAI 30المعٌار

النزاهة ( 1

االستقاللٌة والموضوعٌة ( 2

ءة الكفا( 3

السلوك المهنً ( 4

السرٌة والشفافٌة ( 5

السرٌة "مبدأ  30من ضمن المبادئ فً معٌار اإلنتوساي رقم : مالحظة

حٌث أنه على مدقق القطاع العام الموازنة ما بٌن السرٌة " والشفافٌة

والشفافٌة وفقاً لكل موقف، وذلك على عكس مدقق القطاع الخاص 

. الشفافٌةالذي ٌكون ملزماً بالسرٌة فقط دون 

من الضروري أن ٌتضمن خطاب االرتباط نصاً صرٌحاً ٌبٌن السند  11

القانونً الذي ٌلزم بتنفٌذ أعمال المراجعة على الجهة، كذكر رقم 

ٌخول للجهاز الرقابً ذلك، حٌث  القانون أو المادة أو التشرٌع الذي

تعتبر هذه النقطة من أبرز ما ٌمٌز خطاب االرتباط فً مهام المراجعة 

 .بالقطاع العام عنه فً القطاع الخاص

موجود فعال حتى بالنسبة للقطاع الخاص فً 

حالة تكلٌف مكتب خاص بالمراجعة وفقا 

 .لمتطلبات قانونٌة بخالف الواردة فً المعاٌٌر

 قٌبقبول التع

بدال من تصوٌر قوابم مالٌة مجمعة " بإصدار"نقترح استخدام  كلمة  12

 .حٌث انها أوضح

مصطلح إصدار أنسب وٌتم  .اللفظان مترادفان وال ٌوجد لبس

 تغٌٌر المصطلح فً الدلٌل

 قبول التعقٌب تم التغٌٌر ."معالجات محاسبٌة"لإلٌضاح أكثر، نقترح استخدام المصطلح  13

من الممكن أٌضاً تضمن الجدول بخانة تبٌن فترة عمل الشخص ضمن  14

فرٌق المراجعة، حٌث أنه فً كثٌر من األحٌان ال ٌكون جمٌع أعضاء 

فرٌق المراجعة مستمرٌن فً المهمة طوال فترتها، فقد ٌلتحق المراجع 

هذه األوراق تعد فً بداٌة عملٌة المراجعة وال 

ٌكون هناك تغٌٌر فً فرٌق العمل وٌمكن 

إضافة أي عضو جدٌد لها فً حالة ضم عضو 

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

بالمهمة بعد انقضاء فترة منها، أو قد ٌغادرها لمهمة أخرى قبل انتهاء 

 .فترتها

 .جدٌد ٌتم ذكر ذلك

نقترح اإلٌضاح بؤن موضوع االستمرارٌة ٌختلف فً الشركات عنه  15

از الدولة، حٌث فً الوزارات واألجهزة األساسٌة التً تشكل هٌكل جه

أن استمرارٌة تلك الجهات تكون عادة أمر غٌر خاضع للشبهات، إال 

فً حال التوجه إللغاء أو دمج تلك األجهزة الحكومٌة، وفً كل 

األحوال فإن مخاطر عدم استمرارٌة أجهزة الدولة ومإشراتها تتطلب 

جٌه وباإلمكان تو. تعامالً مختلفاً عنها فً الشركات التجارٌة الحكومٌة

 .لمزٌد من التفاصٌل بهذا الشؤن 1570المراجع لمعٌار اإلنتوساي رقم 

هذا الدلٌل ٌهدف لعملٌة تدقٌق الوحدات 

 .االقتصادٌة

 قبول التعقٌب

بٌان تعرٌف القوابم الفترٌة سواًء هنا أو ضمن التعارٌف المقترح  16

 .إضافتها فً بداٌة الدلٌل

عام أو ال ٌوجد فرق فً القوابم المطلوبة عن 

 .عن فترة منه وفقا لإلطار العام للقوابم المالٌة

 قبول التعقٌب

17 

 
لتكون " تمت أو حدثت فعلٌاً وبصورة تامة"من الممكن استخدام عبارة 

 .أكثر دقة

 قبول التعقٌب اللفظ وفقا لما هو موجود بالمعاٌٌر

18 

 
 وكذلك أي مخصصات تم احتسابها نظٌر انخفاض قٌمة األصل

(Impairment of Asset) 

المقصود لٌس بالتقدٌرات المحاسبٌة ولكن أن 

 .التسجٌل تمت بالقٌمة الصحٌحة

 قبول التعقٌب

اإلفصاحات الواجبة وفقاً للتشرٌعات المعاٌٌر المستخدمة إلعداد القوابم  19

 .المالٌة

االفصاحات على إطالقها تشتمل على 

 .المعنٌٌن

 قبول التعقٌب

 قبول التعقٌب أدلة االثبات تم ذكرها كما وردت بالمعاٌٌر .والمعاٌنة أٌضاً من أدلة اإلثباتالمالحظة  20

رة فً نوعٌة أدلة المراجعة، نقترح إضافة فقرة تبٌن العوامل المإث 21

 :ف األدلة من حٌث قوتها ومصداقٌتهانًوتص

األدلة المستلمة من مصادر خارجٌة تعتبر األكثر قوة، واألدلة : مثالً 

تم التعرٌض لذلك فً لفظ المالءمة دون الذكر 

صراحة وتم اإلشارة إلى ان الدلٌل مكمل 

 .ولٌس بدٌال عنها للمعاٌٌر

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

وٌمكن االستعانة بما ورد . المستلمة من الجهة تعتبر أقل قوة، وهكذا

 .بهذا الشؤن 1500فً معٌار اإلنتوساي رقم 

تم عرض أدلة االثبات بما ٌتفق مع ما هو  ......  :إعادة عرض أنواع أدلة اإلثبات، كما ٌلً 22

 وارد بالمعاٌٌر

 قبول التعقٌب

التعرف أٌضاً على االلتزامات القانونٌة المتعلقة بالمواعٌد الالزمة  23

للسلطات المختصة، وذلك وفقاً لالنتهاء من تدقٌق قوابم الجهة ورفعها 

لما ٌحدده قانون الجهاز الرقابً أو قانون الجهة أو أي تشرٌعات محلٌة 

 .أخرى

 قبول التعقٌب مذكورة فً البند الثانى منها

فً بعض المواضع، " المراجع"لوحظ بشكل عام استخدام مصطلح  24

فً مواضع أخرى، وعلٌه نرى ضرورة " المراقب"واستخدام مصطلح 

توحٌد المسمٌات لتكون موحدة ومفهومة وال تخلق إرباكاً لمستخدم 

 .الدلٌل

 قبول التعقٌب .تم التعدٌل

، جمٌعها مسمٌات "محل الرقابة" " -محل المراجعة" " -محل التدقٌق" 25

تكررت فً الدلٌل والمقصود فٌها نفس المعنى، وعلٌه نقترح توحٌد 
فً قسم التعارٌف المقترح  المسمٌات، أو بٌان أنها مسمٌات مترادفة

 .إضافته فً بداٌة الدلٌل

 قبول التعقٌب .تم التعدٌل

اإلشارة إلى مقارنة القوابم المالٌة المرحلٌة أو النصف سنوٌة للعام  26
مخاطرها ٌتم على  الحالً مع السنوات السابقة، بحٌث أن تفهم الجهة و

 .الجزء المنقضً من السنة محل التدقٌق

 قبول التعقٌب .ذلكالدلٌل ٌراعى 

نقترح ذكر تعارٌف للمصطلحات الفنٌة المستخدمة فً هذه المجموعات  27

من النسب، سواًء فً هذا الموضع أم فً مقدمة الدلٌل كما تمت 

 .اإلشارة إلٌه مسبقاً 

سٌتم إعداد قابمة بالتعرٌفات فور االنتهاء من 

 .كافة مراحل الدلٌل

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م
28 

 
 قبول التعقٌب هذا ٌخرج عن هدف الدلٌل .تقدٌم شرح بسٌط عن المقصود من االرتباط واالنحدارمن الممكن 

، "الحكم"بدال من " التقدٌر الشخصً"من الممكن استخدام مصطلح  29

 .لعكس المعنى بصورة أكثر دقة

 قبول التعقٌب لفظ الحكم مستمد من المعاٌٌر

بصورة متفاوتة، " درجة الثقة"و " درجة التؤكد"تم استخدام مصطلح  30

 .وسٌكون من األفضل توحٌد المصطلح المستخدم بهذا الشؤن

مفهوم درجة الثقة مفهوم إحصابى ٌختلف عن 

مفهوم درجة التؤكد واستمدهما علم التدقٌق من 

 .علم اإلحصاء

 قبول التعقٌب

 نقترح إضافة أمثلة على الحاالت التً قد تتطلب زٌادة درجة التؤكد أو 31

 .خفضها

ٌتم زٌادة درجة التؤكد أو خفضها وفقا 

لمتطلبات المهام فقد ٌطلب من الجهاز الرقابى 

فحص موضوع معٌن بدقة أعلى نظرا 

 لحساسٌة هذا الموضوع

 قبول التعقٌب

نقترح بٌان أن ما هو مذكور هنا بشؤن معاٌٌر احتساب المخاطر  32

وذلك إلتاحة الفرصة المقبولة هو على سبٌل االقتراح أو المعمول به، 

الستخدام معاٌٌر أخرى فً حال تطلبت ظروف المهمة أو الطبٌعة 

 .الخاصة للمهمة أو الجهاز الرقابً ذلك

 قبول التعقٌب سٌتم أخذ ذلك فً االعتبار

إن طرٌقة احتساب قٌمة المخاطر المقبولة غٌر واضحة وتحتاج إلى  33

 .مزٌد من التوضٌح تعدٌل أو

 التعقٌبقبول  تم التعدٌل

، مصطلحٌن تكرر "المخاطر المالزمة"و " المخاطر المتؤصلة" 34

 .استخدامها والمقصود هو نفس الشًء، وعلٌه نقترح توحٌد المسمٌات

 قبول التعقٌب هما مترادفٌن

هذا الجملة قد تحتاج إلعادة صٌاغة، أو تبسٌط، فهً غٌر واضحة  35

 .تماماً 

 قبول التعقٌب سٌتم تعدٌل الصٌاغة
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م
 قبول التعقٌب تم أخذ ذلك فً االعتبار" مدقق الحسابات"و " المراجع: "توحٌد المسمٌات 36

مصطلح العمٌل ٌناسب القطاع الخاص، ومن األفضل استخدام  37

مصطلح المنشؤة، أو الجهة الخاضعة للرقابة فً هذا الدلٌل أٌنما ورد 

 .مصطلح العمٌل

 قبول التعقٌب .تم التعدٌل لٌكون اللفظ دابما الجهة

من الضروري بٌان أن مصطلح الصناعة ٌشمل القطاع أو الخدمات أو  38

نطاق عمل المنشؤة الحكومٌة، وطبٌعة الدعم الذي تقدمه للجهاز العام 

للدولة، إذ لٌس من الضروري أن تقدم المنشؤة الحكومٌة منتجات 

ة للمستهلك فً السوق المحلً، وكذلك وجب بٌان أن النقاط المذكور

. أدناه ال تنتطبق عل كافة المنشآت الحكومٌة الخاضعة للرقابة

فً هذا  1315تم االلتزام بملحق معٌار 

 .الخصوص

 قبول التعقٌب

قد ال ٌنطبق هذا العنصر على كافة المنشآت الحكومٌة محل الرقابة،  39

وعلٌه نقترح بٌان كٌفٌة احتساب باقً العناصر فً حال عدم تطبٌق 

مثال من خالل زٌادة وزن أحد العناصر األخرى أم )هذا العنصر 

(. تحدٌد قٌمة ثابتة معٌنة لهذا العنصر،، وغٌرها

ٌنطبق على الوحدات االقتصادٌة فً القطاع 

 .العام

 قبول التعقٌب

االعتراف لفظ مستخدم بشكل كبٌر فً معاٌٌر . فهو أكثر وضوحاً " تسجٌل اإلٌراد"من الممكن استخدام مصطلح  40

اسبة ومستقر والتسجٌل ٌشتمل على كال المح

 .من القٌاس واالعتراف

 قبول التعقٌب

 قبول التعقٌب .الدلٌل لٌس لشرح األمور المستقر علٌها إضافة أمثلة لكال من الرقابة الكاشفة والرقابة التصحٌحٌة  41

فً هذا ( مدخالت، تشغٌل، مخرجات)توضٌح الغرض من ذكر  42

تحتاج لمزٌد من التفصٌل أو حذفها من الرسم الموضع؟ نرى بؤنها 

. البٌانً

 قبول التعقٌب تم الحذف

 التعقٌبقبول  تم التعدٌلأعضاء لجنة "بدال من " المسبولٌن عن الحوكمة"استخدام عبارة  43
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

، حٌث أن إجراءات وأنشطة الحوكمة تتجاوز مسبولٌتها "الحوكمة

. أعضاء لجنة الحوكمة لتشمل نطاق واسع من المسبولٌن

إن هذه المقومات تتعلق بؤي نظام محاسبً ولٌس فقط النظام الٌدوي،  44

لتغطً النقطة األنظمة المحاسبٌة " ٌدوي"وعلٌه نقترح حذف كلمة 

. بشكل عام

 قبول التعقٌب .تم الحذف

تشغٌل المعلومات مصطلح غٌر واضح، لذا وجب تعرٌفه إما فً هذا  45

. المقترح إضافتها فً مقدمة الدلٌلالموضع أو فً قابمة التعارٌف 

 قبول التعقٌب تم التعدٌل

: تعدٌل صٌاغة مقترحة وتفصٌل أكثر 46

ٌقوم المراجعٌن الداخلٌٌن بمتابعة عناصر الرقابة فً العدٌد من 

المنشآت، وقد تتم عملٌة المراجعة الداخلٌة من قبل وحدة تنظٌمٌة 

إسسات مختصة لتنفٌذ موجودة فً المنشؤة، أم من خالل االستعانة بم

(. Outsource)أعمال المراجعة الداخلٌة 

عنصر متابعة عناصر الرقابة ال ٌقتصر على 

التدقٌق الداخلى فقط ولكن لعناصر أخرى مثل 

رقابة الجودة وعناصر خارجٌة مثل تقارٌر 

الجهات الرقابٌة الخارجٌة وفقا لما ورد بمعٌار 

 .والدلٌل 1315

 قبول التعقٌب

مدقق "، "مراقب حسابات: "على أهمٌة توحٌد المسمٌاتنإكد  47

،، "مراجع"، " حسابات

 

 قبول التعقٌب تم األخذ فً االعتبار

 قبول التعقٌب .1315هذه التفاصٌل مؤخوذة من معٌار . هذه النقطة غٌر مفهومة، قد تحتاج إلى شرح أكثر" فحص األداء" 48

عالقة بإجراءات متابعة عناصر قد ٌكون هذا البند ذا  "فحص األداء" 49

. الرقابة، أكثر من األنشطة الرقابٌة

 قبول التعقٌب 1315التصنٌف ٌتفق مع معٌار 

ما "إن معظم النقاط المذكورة فً هذا التقٌٌم هً استفسارات بصٌغة  50

، وهً نقاط ال تساعد على التقٌٌم الكمً، وعلٌه نقترح "هو أو ما هً

ة تقٌٌم مدى توفر أو وجود أو فعالٌة إعادة صٌاغتها لتصبح بصٌغ

تم تحوٌل المفاهٌم السردٌة إلى عناصر كمٌة 

 بالنماذج

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

 .عنصر ما

مدى تنوع عناصر نظم الرقابة من داخل (: 1)مثال فٌما ٌخص النقطة 

وهكذا .... المنشؤة 

إضافة فقرة توضح العالقة بٌن ناتج مخاطر الرقابة، تحدٌد األهمٌة  51

النسبٌة، وبٌن اختٌار العٌنات، ومنهجٌة الرقابة التً سٌتم اتباعها للقٌام 

بالعمل الرقابً، وهً عالقة طردٌة حٌث أنه إذا زاد الخطر، زادت 

. األهمٌة النسبٌة، وعلٌه ٌجب تضمٌن تؤثٌر ذلك على العمل الرقابً

 قبول التعقٌب ما ورد من تعلٌق مؤخوذ فً االعتبار

ٌد مصدر طرٌقة احتساب األهمٌة النسبٌة أو المخاطر لوحظ عدم تحد 52

نقترح . المقبولة بقابمة المركز المالً، والمخاطر المقبولة بقابمة الدخل

. تحدٌد مصدر طرٌقة االحتساب للتوضٌح

مصادر متعددة منها بعض األدلة المعدة 

بمعرفة أجهزة أخرى وكذا بعض الرسابل 

 .العلمٌة

 قبول التعقٌب

لوحظ ما ٌلً عن معامل الثقة المستخدم فً تحدٌد األهمٌة النسبٌة على  53

: مستوى البنود والمشار إلٌه بمسمى التوزٌع البسوانً

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

المصدر هو مصدر جدول تحدٌد معامل الثقة 

وموجود فً الجدول أٌضا فً بعض الرسابل 

العلمٌة والجداول المرفقة ببعض كتب 

وٌوجد اتفاق فً معامل الثقة المقابل اإلحصاء 

 .لدرجة الثقة

 قبول التعقٌب

نقترح إضافة شرح أو تعارٌف للعٌنة المنتظمة والعٌنة العشوابٌة  54

والعٌنة الطبقٌة سواًء فً هذا الموضع أو ضمن التعارٌف المقترح 

إضافتها فً بداٌة الدلٌل، وذلك بهدف توضٌح تلك العٌنات وأنواعها، 

 1530كن تنبٌه المستخدم للرجوع لمعٌار اإلنتوساي رقم ومن المم

. لمزٌد من التفاصٌل

 

سٌتم التطرق لها عند اختٌار العٌنة فً مرحلة 

 .التنفٌذ

 قبول التعقٌب
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م
والذي ٌغطً نفس  1315ٌفضل االستناد إلى معٌار اإلنتوساي رقم  55

. الموضوع

 قبول التعقٌب .1315تم االستناد لمعٌار اإلنتوساي 

وجود تكرار بالفقرات حٌث أنه فً الفقرتٌن تمت اإلشارة إلى  56

. ج الفقرتٌن لتالفً التكراروعلٌه نرى دم. إجراءات التدقٌق اإلضافٌة

إذا كان هناك فرق بٌن اإلجراءات المشار إلٌها فً الفقرتٌن فٌتطلب أما 

ذلك تعدٌل اإلٌضاحات بحٌث ٌوضح الفرق، ومن الممكن إعطاء أمثلة 

.   ل الفهم على المستخدملتسهً

 1300تم االلتزام بما هو وارد فً نص معٌار 

 .وكل منهما له مدلول مختلف

 قبول التعقٌب

إضافة فقرة عن مصادر المعلومات المتوقعة، والتً من ضمنها  57

. إلخ...االجتماعات مع إدارة الجهة الخاضعة للرقابة، البٌانات المالٌة،

 التعقٌبقبول  أخذت فً االعتبار

 قبول التعقٌب أخذت فً االعتبار مقترحات الصٌاغة 58

كما نقترح التحقق من صحة العناوٌن . عض المرفقات غٌر مرقمةب 59

الواردة بالمرفقات ومطابقتها مع العناوٌن ضمن األقسام الربٌسٌة 

بالدلٌل 

بعض الجداول مطلوبة فً سٌاق الشرح ولذلك 

تم إدراجه  تم تركها فً وسط الشرح والباقى

 .فً آخر كل مرحلة

 قبول التعقٌب
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 بالجمهورية السودانية ديوان الرقابة المالية واإلداريةالتعقيب على مالحظات 
  

 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

( :- إرتباط مهمة التدقٌق)خطاب اإلرتباط  : ثالثاً  1
............................. 

 .تم االلتزام بالنموذج المرفق بالمعٌار
وهو استرشادي وٌمكن إجراء بعض التعدٌالت 

 حسب الحالة

 قبول التعقٌب

الخاص بتعهد بمتطلبات مٌثاق آداب وسلوكٌات ( 3)مرفق  2 

 :المهنة

للعام  Aمراجعة شركة )العام المالً لتدقٌق المهمة  إدراج -أ

( 0000المالً 

 الخ................  :ٌضاف فقرة تشمل ماٌلً  -ب

 قبول التعقٌب .تم أخذ ذلك فً االعتبار

هذه الموضوعات لٌس لها نموذج محدد حٌث  ..................... :مرحلة التخطٌط إرفاق التالً 3 
ٌختلف فحصها باختالف وضع وطبٌعة الجهة 

 .محل التدقٌق

 التعقٌبقبول 

فً ثانٌاً الموارد المطلوبة والمتاحة لتنفٌذ  15كر فً  صذ 4

عملٌة المراجعة فرٌق العمل والموارد المادٌة ٌتم تحدٌدها 
للمهمة ( األعمال التمهٌدٌة)فً مرحلة أنشطة قبل اإلرتباط 

. الرقابٌة

 قبول التعقٌب .تم أخذ ذلك فً االعتبار فً مرحلة التخطٌط

الخاص بنوع الرأي فً تقرٌر مدقق ( 4)المرفق رقم  5

الحسابات عن العام السابق ٌجب أن ٌرفق فً مرحلة 

. التخطٌط لمهمة التدقٌق

 قبول التعقٌب .تم أخذ ذلك فً االعتبار فً األعمال التمهٌدٌة

 قبول التعقٌباألسبلة التً ٌتوقع إجابتها سرد لتحلٌل المخاطر المتؤصلة  6
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 رأى اللجنة تعقٌب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فً اللجنة المالحظة م

مدى أو تقدٌر  تحول ألسبلة ألي 30حتى  24للصفحات من 

ماهو أثر اإلطار العمل التنظٌمً  4السإال  25مثالً ص

لصناعة؟ ٌحول لمدى تؤثٌر إطار العمل التنظٌمً للصناعة؟ 

األسبلة التً ٌتوقع إجبتها بنعم أو ال تحول لصٌغة  .5 7

، 5، 4لألسبلة باألرقام اآلتٌة  27أي مدى، مثال لذلك ص 

6 7 ،8 ،10 ،11 ،12 .

 قبول التعقٌب تم االستجابة

األسبلة الوارده فً  –العنصر ظروف الصناعة  24ص 8

العنصر من الصعب تقٌٌمها بالنسب حسب المرفق بالورقة 

مثالً من السإال ( سوف ٌعتمد التقٌٌم علً إجتهادات فردٌة)

. ٌمكن أن ٌتم تقٌمها بالنسب المعطاه  10-11-12  -7-8

 الحكم المهنى للمدقق ٌستخدم فٌها

 .1315وردت كعنصر وفقا لمعٌار 

 قبول التعقٌب

 قبول التعقٌب 1315األسبلة المدرجة بالنماذج وفقا لمعٌار   9

10  العنصر إجراءات تفهم متابعة عناصر  45ص

الرقابة إضافة أسبلة تساعد على قٌاس درجة 

مثالً سإال عن الوصول غٌر المقٌد )اإلستقاللٌة 

 (.لجمٌع السجالت واإلصول

  سإال عن كفاٌة وعدد العاملٌن للمراجعة الداخلٌة

ٌمكن إضافة أو حذف أسبلة وفقا لطبٌعة الجهة 

ورأى الجهاز األعلى للرقابة والحكم المهنى 

 للمدقق

 قبول التعقٌب

تراجع على األقل أوراق العمل نقترح أن )المرفقات  11

مستوٌان بعد الذي أعد المرفق وأن ٌدون الدرجة الوظٌفٌة 

(. المعد والذي راجع المرفق)لكل المرفقات 

تفحص النماذج بمعرفة فاحص كحد أدنى 

وٌمكن للجهاز الرقابى ان ٌعدد مستوٌات 

 الفحص

 قبول التعقٌب
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