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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جمهورية السودان

 ديوان المراجعة القومي

 2013اي نوفمبر  –افروساي  –دليل المراجعة النظامية 

 الفهرست

  تمهيد                            

الوحدة  االعتبارات علي مستوي المؤسسة – 

 األولي

 .1الجزء  (ISSAI)اطار المعايير الدولية للمراجعة لألجهزة العليا للرقابة  

 .2الجزء  (ICBF)االطار العام لبناء قدرات المؤسسات  

 2.1 مقدمة 

 2.2 عناصر االطار العام لبناء قدرات المؤسسات  

: فحص نظام ضبط الجودة المؤسسي للمراجعة  (ICBF)أوراق عمل  

 النظامية 

2.3 

 .3الجزء  الخطة السنوية الشاملة لمراجعة القطاع العام 

 3.1 مقدمة  

 3.2 القطاع العاممستويات الخطط في مراجعة    

 3.3 اهداف خطة المراجعة السنوية الشاملة 

 3.4 أنموزج خطة المراجعة السنوية الشاملة  

 3.5 مراحل تخطيط المراجعة السنوية الشاملة 

 3.6 وحدات االعمالالخطط علي مستوي  

 3.7 مثال أنموزج خطة المراجعة السنوية الشامل  

 3.8 مثال لدليل الموجهات 

 3.9 مثال لتقويم المراجعة للمراجعة النظامية 

 .4الجزء  (FRF) تقييم  االطار العام للتقارير المالية 

 4.1 االطار القانوني للتقارير المالية للوحدة الخاضة للمراجعة 

 4.2 المتطلبات االولية للمراجعة 

 4.3 أنواع االطر العامة للتقارير المالية 

 4.4 تقييم االطار العام للتقارير المالية للوحدات الخاضعة للمراجعة 

 4.4.1 تحديد االطار العام للتقارير المالية للوحدة الخاضة للمراجعة 
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 4.4.2 هل االطار العام للتقارير المالية مقبول؟ 

 4.4.3 هل االطار العام عام ام خاص؟ 

 4.4.4 هل االطار للعرض العادل ام لاللتزام؟  

 4.5 االعتبارات التى تؤخذ عندما يعتبر اإلطار العام للتقرير المالي غير مقبول 

  قائمة الفحص  لتقييم اإلطار العام التقارير المالية(FRF 1)  اوراق عمل  

الوحدة  إداء المرجعة النظامية  

 الثانية

 .1الجزء  االعتبارات الشاملة 

 1.1 كيف تستخدم هذا الدليل 

 1.2 سير عملية المراجعة  

 1.3 ما هي المراجعة؟ 

 1.3.1 نوع المراجعة 

 1.3.2 المراجعة القانونية 

 1.3.3 النظاميةاهداف المراجعة  

 1.3.4 التأكيد المعقول 

 1.3.5 (ISSAI 1000-2999)االلتزام بمعايير المراجعة الدولية للقطاع العام  

 1.3.6 القوائم المالية المراجعة 

 1.4 توثيق المراجعة 

 1.4.1 توثيق المراجعة 

 1.4.2 توثيق نتائج المراجعة 

 1.4.3 ملف المراجعة النهائي   

 1.4.4 السرية و االحتفاظ بالمستندات 

 1.5 الجودةضبط  

 1.5.1 مسؤلية ضبط الجودة 

 1.5.2 ضبط الجودة خالل المراجعة 

 1.5.3 (Engagement) فحص ضبط جودة التكليف 

 1.6 التواصل خالل المراجعة   

  اوراق العمل 

 OC 1 ورقة عمل قائمة الفحص 

 .OC 2 استفسارات المراجعة  ورقة 

 .2الجزء  أنشطة ما قبل اإلرتباط 

 2.1 دليل أخالقيات المهنة 
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 2.1.1 مسؤليات دليل أخالقيات المهنة 

 2.1.2 بيان دليل أخالقيات المهنة 

 2.2 اعتبارات الموارد 

 2.2.1 تخطيط زمن المراجعة 

 2.2.2 قدرات فريق المراجعة 

 2.2.3 المتطلبات االولية للمراجعة 

 2.2.4 لوحدة الخاضعة للمراجعةل المالية التقارير اطار 

 2.2.5 خطاب االرتباط 

  أوراق عمل 

 PE 1 مقارنة الساعات المخططة بالساعات الفعلية . 

 .PE 2 اقرار دليل االخالق 

 PE 3 ملخص دليل أخالقيات المهنة. 

 .PE 4 مصفوفة الكفاءات لفريق المراجعة 

 PE 5 اتفاق فريق المراجعة . 

 .PE 6 خطاب تعيين المراجعة 

 .PE 7 استبيان ضبط الجودة العادة التعيين 

 .3الجزء  التخطيط االستراتيجي 

 3.1 االعتبارات االستراتيجية لتخطيط المراجعة 

 3.2 األهمية النسبية 

 3.2.1 األهمية النسبية الكلية 

 3.2.2 األهمية النسبية الخاصة للوحدات 

 3.2.3 األهمية النسبية الكمية 

 3.2.4 النسبية خالل المراجعةاألهمية  

 3.3 فهم الوحدة الخاضعة للمراجعة 

 3.3.1 فهم الوحدة الخاضعة للمراجعة  

 3.3.2 تحديد العمليات المالية و االرصدة التي يجب ان تراجع 

 3.3.3 مواضيع المراجعة المتعلقة بالسنوات السابقة 

 3.3.4 التشريعات المنظمةاالخذ في االعتبار االلتزام بالقوانين و  

 3.3.5 طبيعة الوحدة الخاضعة للمراجعة 

 3.3.6 االهداف و االستراتجيات و المخاطر المتعلقة بها 

 3.3.7 قياس و فحص االداء المالي للوحدة الخاضعة للمراجعة 

 3.3.8 الرقابة الداخلية 
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 3.3.9 االخذ في االعتبار بيئة تكنولوجيا المعلومات 

 3.3.10 االجراءات المتعلقة بالدعاوي و المطلوبات القانونية 

 3.3.11 االطراف ذات العالقة 

 3.3.12 اعتبارات استدامة الخدمات 

 3.3.13 تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية 

 3.3.14 النقاش بين اعضاء فريق المراجعة 

 3.4 استخدام عمل االخرين 

 3.4.1 الداخلية االخذ في االعتبار عمل المراجعة 

 3.4.2 استخدام عمل خبراء المراجع 

 3.4.3 استخدام عمل خبراء االدارة  

اعتبارات المراجعة المتعلقة باستخدام الوحدة الخاضعة للمراجعة لمنظمات  

 الخدمات

3.5 

 3.5.1 تحديد مستوي منظمات الخدمات 

 3.5.2 االخذ في االعتبار منظمات الخدمات خالل عمل المراجعة  

  :أوراقة عمل  

 SP 1 .األهمية النسبية المخططة  

 SP 2 .الجدول االرشادي 

 .SP 3 مواضيع المراجعة للسنوات السابقة 

 .SP 4 االختبار التحليلي المبدئي 

 .SP 5 فحص المراجعة الداخلية 

 SP 6 .قائمة تدقيق لجنة المراجعة 

 .SP 7 قائمة تدقيق المخالفات 

 SP 8 .تدقيق الرقابة الداخليةقائمة  

 SP 9 .قائمة تدقيق الرقابة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات 

 SP10 .قائمة تدقيق استدامة الخدمات 

 .SP11 استخدام عمل مراجع اخر  

 SP12 .استخدام عمل الخبراء  

 SP13 .مخاطر االخطاء ذات االهمية النسبية في القوائم المالية  

 SP14 .االستراتيجية الكلية للمراجعة 

 SP15 .مستند مناقشات فريق المراجعة 

 SP16 .استبيان ضبط الجودة المتعلق بالتخطيط االستراتيجي 

 4الجزء  التخطيط التفصيلي و العمل الميداني 
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 4.1 التخطيط التفصيلي 

 4.1.1 خطة المراجعة المفصلة 

 4.1.2 توصيف النظم 

 4.1.3 علي أنظمة الرقابة االساسيةاالعتماد  

 4.1.4 برامج لمراجعة 

 4.1.5 مراجعة المخزون و تجزأة المعلومات  

 4.2 اخذ عينات المراجعة 

 4.2.1 تعريف اخذ العينة 

 4.2.2 عملية اخذ العينة 

 4.3 االرصدة االفتتاحية  –عمل المراجعة الميداني  

 4.3.1 مفهوم ادلة المراجعة 

 4.3.2 اجراءات الحصول علي ادلة المراجعة  

 4.4 االرصدة االفتتاحية –التعينة المبدئي  

 4.4.1 االخذ في االعتبار االرصدة االفتتاحية اثناء المراجعة 

 4.4.2 نتائج و تقرير المراجعة المتعلق باالرصدة االفتتاحية 

 4.5 التقدير المحاسبي 

  أوراق العمل 

 DPF 1 .توصيف النظام لالجزاء الخاضة للمراجعة  

 2DPF االعتماد علي أنظمة الرقابة المهمة لالجزاء الخاضة للمراجعة   

 3DPF .برامج المراجعة     

 4DPF .اخذ العينات  

 DPF.5 استمارة متابعة ادلة المراجعة  

 6DPF .التحاليل علي مستوي االجزاء الخاضة للمراجعة  

  7DPF .اختبار أنظمة الرقابة  

 8DPF .إداء اجراءات المراجعة التفصيلية  

 9DPF  اجراءات المراجعة التحليلية 

 10DPF  مذكرة ملخص المراجعة  

 11DPF .استبيان ضبط الجودة للتخطيط التفصيلي و العمل الميداني   

 5الجزء  ملخص المراجعة 

 5.1 االعتبارات العامة 

 5.1.1 العرض و االفصاح في القوائم الماليةمالئمة  

 5.1.2 االحداث الالحقة 
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 5.1.3 خطاب التمثيل من االدارة 

 5.1.4 االلتزام بدليل االخالق 

 5.1.5 مراعات التحريفات المكتشفة 

 5.2 االخذ في االعتبار المواضيع البيئية في مراجعة القوائم المالية 

 5.2.1 بالمواضيع البيئيةاالعتبارات المتعلقة  

 5.2.2 تأثير المواضيع البيئية علي القوائم المالية 

 5.2.3 مرشد تطبيق الحكم االمهني 

 5.3 التجارة االلكترونية 

  أوراق العمل  

 AS 1  .قائمة مراجعة االفصاح  

 .AS 2  خطاب إقرار  االدارة  

 AS 3  .االحدلث الالحقة  

 .A S 4 الفحص التحليلي   

 .AS 5  فروقات المراجعة  

 AS 6  .االلتزام بدليل االخالق  

 .AS 7  استبيان ضبط الجودة لملخص المراجعة  

 6الجزء  نتائج و تقرير المراجعة 

 6.1 خطاب االدارة 

 6.1.1 توصيل نتائج المراجعة  

 6.1.2 تصنيف نتائج المراجعة 

 6.2 النتائج و التقرير 

 6.2.1 تقرير المراجعةاهداف  

 6.2.2 أنواع رأي المراجعة 

 6.2.3 محتويات و شكل تقرير المراجع 

 6.2.4 تمثيل ادارة المراجعة 

 6.2.5 أرقام المقارنة المفصح عنها في القوائم المالية 

 6.3 المعلومات االخري في المستندات التي تحوي قوائم مالية مراجعة 

 6.3.1 المعلومات االخرياالخذ في االعتبار  

 6.3.2 االختالفات ذات االهمية النسبية 

 6.3.3 تحريف الحقائق  

 6.4 المرااجعة لالغراض الخاصة 

 6.4.1 اعتبارات المراجعة 



7 
 

 6.4.2 تقرير المراجعة عن القوائم المالية لالغراض الخاصة 

حساب أو عناصر في  –عناصر محددة –مراجعة القوائم المالية الفردية  

 القوائم المالية

6.5 

 6.5.1 االعتبارات و القابلية للتطبيق 

 6.5.2 تكوين الرأي 

 6.6 ملخص  القوائم المالية  مراجعة 

 6.6.1 االعتبارات و القابلية للتطبيق 

 6.6.2 االجراءات المتعلقة بمراجعة القوائم المالية الملخصة  

 6.6.3 المالية الملخصةالتقرير عن القوائم  

  أوراق العمل 

 R 1 .خطاب االدارة  

 R 2 .تقرير المراجع  

 R 3 .التمثيل بواسطة ادارة المراجعة  

 R 4 .مسائل لفت االنتباه لمراجعة السنة القادمة  

 R 5 .استبيان ضبط الجودة للتقرير 

 7الجزء  مراجعة القوائم المالية الموحدة و الحسابات المجمعة – 

 7.1 مقدمة 

 7.2 عملية توحيد القوائم المالية 

 7.3 االعتبارات االضافة للمراجعة 

 8الجزء  مراجعة الوحدات الصغيرة 

 8.1 تحيد و مواصفات المراجعة الصغيرة 

 8.2 أنشطة اعادة التعيين   

 8.3 التخطيط االستراتيجي 

 8.4 التخطيط التفصيلي و العمل الميداني 

 8.5 مرشد اضافي في التخيطيط التفصيلي للوحدات الصغيرة 

 8.7 مخلص المراجعة و التقرير 

 8.8 ضبط الجودة 

  أوراق العمل  

 .PE 1 مقارنة الساعات المخططة بالساعات الفعلية )الوحدات الصغيرة( 

 PE 6 خطاب تعيين المراجعة )الوحدات الصغيرة( . 

 SP 2 .التحاليل )الوحدات الصغيرة( 

 SP 3 .قائمة التدقيق للتحديد المخاطر )الوحدات الصغيرة( 
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 SP 4 .قائمة تدقيق ترتيبات الحوكمة )الوحدات الصغيرة( 

 SP 9 .الخطة االستراتيجية الشاملة )الوحدات الصغيرة(  

 DPF 6.1 فحص تحليلي للمرتبات و االجور  

 PE 7 استبيان ضبط الجودة العادة التعيين )الوحدات الصغيرة( . 

 SP16 .)الوحدات الصغيرة(استبيان ضبط الجودة المتعلق بالتخطيط االستراتيجي 

استبيان ضبط الجودة للتخطيط التفصيلي و العمل الميداني )الوحدات    

 .الصغيرة(

11DPF  

 AS 7  .استبيان ضبط الجودة لملخص المراجعة )الوحدات الصغيرة(  

 R 5  .استبيان ضبط الجودة للتقرير )الوحدات الصغيرة( 

  ملحقات 

 الملحق أ مرشد اضافي في التخطيط التفصيل و التنفيذ لالجزاء المهمة 

 الملحق ب برامج المراجعة التفصيلية الشاملة للوحدات المهمة  

 الملحق ج خطابات المصادقة القياسية 

 1ج  مصادقة المدينين 

 2ج  مصادقة البنوك 

 3ج  جرد النقدية 

 الملحق د مرشد اضافي في أوراق عمل فروقات المراجعة   

مخاطر المخالفات و نظم الرقابة المقترحة للعناصر و الجهات المختارة  

 للمراجعة 

 الملحق ه
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 تمهيد

اي -هذا الدليل يعتبر جزء من عملية شاملة لالرتقاء بمراجعة القطاع العام في منطقة دول االفروساي       

للتتوافق مع معايير المراجعة الدولية القطاع العام. يوفر الدليل مدخل للمراجعة وفقا للمعايير الدولية 

(؛ و التي تعني االلتزام الكامل بمعايير المراجعة الدولية و 2999 – 1000لمراجعة القطاع العام )

المذكرات االضافية في ممارسات األنتوساي. هذا الدليل يتم تحسينه و تحديثه بواسطة الفريق المركزي 

 اي.-الفني لالفروساي

طار العام المتعلق لبناء القدرات المؤسسية في اال ( 3) المراجعون العامون ملتزمون بانجاز المستوي     

اي. االطار العام لبناء القدرات يهدف و يحاول مساعدة -ببناء القدرات الذي وضع بواسط االفروساي

 مراجعة المؤسسات العامة لتحديد مواطن التطوير بطريقة تجعل التطور يحدث من منظور المؤسسات.

النواحي الموصوفة في االطار العام و هي تتعامل مع   ( 1) هذا الدليل يتكون من وحدتين. الوحدة     

لبناء القدرات المؤسسية. االطار العام لبناء القدرات المؤسسية يتكون من خمسة مستويات للتطوير. 

مستوي التكوين, مستوي التطوير, مستوي التأسيس , مستوي االدارة والمستوي األمثل. كل مستوي يبني 

ر مختلفة و العناصر هي شاملة و مكتوبة بذات علي خمسة مجاالت. و تفصل المجاالت الي عناص

 الصياغة لكل مستويات التطوير. المجاالت التي تكون االطار العام هي:

 االستقاللية و االطار القانوني 

 التنظيم و االدارة 

 الموارد البشرية 

 معايير المراجعة و المنهجية 

 االتصاالت و ادارة االطراف ذوي العالقة 

 يل تحتوي علي مرشد في إداء المراجعة وفقا معايير المراجعة للقطاع العام.( من الدل 2الوحدة ) 

المراجعة النظامية تتضمن ابداء الراي حول ما اذا كان القوائم المالية قد اعدت من كل النواحي ذات 

لقانونية. االهمية النسبية وفقا لالطار القانوني للتقارير المالية المحدد او المطبق و/ أو وفقا للمتطلبات ا

 باالضافة الي هذا فان المراجعين العامين لديهم مسؤوليات تقارير اضافية تتعلق:

 بحاالت عدم االلتزام بالصالحيات في الموازنة و المسائلة 

 فعالية نظام الرقابة الداخلية 

لعام مراجعو القطاع العام يستخدمون مرشد منفصل لتقييم تطورهم بالمقارنة مع المستويات في االطار ا

 لبناء القدرات المؤسسية.

التركيز الكبير علي الدليل في توفير اوراق العمل المالئمة و المرشد في بيئة القطاع العام. هناك علي 

سبيل المثال  حاجة لفهم ان مشكلة االستمرارية في القطاع العام قد تظهر في شكل عدم القدرة علي تقديم 
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بالمراجعة في مثل هذه البيئة )القطاع العام(. اوراق العمل صممت  الخدمات االساسية. هذا اساسيا للقيام

في محاولة  لتضع في االعتبار ان اغلب ممارسين المهنة هم ليسوا بمحاسبين مؤهلين فالمساعدة مطلوبة 

 للتأكد من نواحي الوفاء بمتطلبات ضبط الجودة.

المعلومات دائما غير متوفرة . هذا دائما الموضوع االساسي في اطار القطاع العام االفريقي هو ان      

يقود الي تضييق في النطاق و في بعض الحاالت الصعبة يؤدي الي عدم انتاج قوائم مالية بالمرة. مثل هذا 

النوع من المواضيع تجعل استخدام اي دليل تحدي كبير و قد يتطلب مرشد اضافي يتوافق مع بيئة دولنا. 

 اي –م علي تحسين ممارساتهم العملية وتوفير اضافات لالفروسايالعاملين يتم نصحهم  و تشجيعه

 الجهاز هذا في تطوير وتساعد القدرات وبناء التدريب مبادرات دعم مع الدليل هذا يكون أن آمل

 االعتماد. المقبلة القليلة السنوات خالل كبير بشكل

 انا اعتبر هذا الدليل كاساس لمدخل المراجعة لجهازنا

 

 ....................................التاريخ .....      ...............العام .........................المراجع 
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 اإلعتبارات على مستوى  المؤسسية -الوحدة األولى

 (ISSAI)طار المعايير الدولية للمراجعة لألجهزة العليا للرقابة :   إ-  الجزء األول

المعايير و اإلرشادات المهنية أساسية نظرا للمصداقية والجودة و المهنية في مراجعة القطاع العام.        

المعايير الدولية ألجهزة العليا للرقابة  تم إنشائها بواسطة المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 

INTOSAI)نتوساي في تبني منهج مهني ( و ترمي الى تعزيز مراجعة فعالة و مستقلة و تشجيع أعضاء األ

خاص بهم وفقا لقوانينهم.هذه المعايير و اإلرشادات مضمنة في االطار النظري للمعايير الدولية لألجهزة 

 . 1التي تتكون من اربعة مستويات كما هو موضح في الشكل  ISSAIالعليا للرقابة 

 : المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة 1الشكل 

 

 

   (ISSAI 1 – 9)المبادئ األساسية •
• )المبادئ األساسية  ISSAI 1 – 9 ) 

 المستوي االول

 (  ISSAI 10 – 99)المتطلبات السابقة لألجهزة العليا للرقابة •

 المستوي الثاني

 (ISSAI 100 – 999)مبادئ المراجعة االساسية •

 المستوي الثالث 

 (ISSAI 1000-4999)إرشادات مراجعة عامة •

 المراجعة المالية•

 مراجعة االداء•

 مراجعة األلتزام•

 ارشادات على مواضيع محددة•

 المستوى الرابع
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  االولالمستوى 

( في اعالن  INTOSAIتتضمن المبادئ التأسيسية لألجهزة العليا للرقابةالمالية والمحاسبية)      

 ( Lima Declaration of Independenceليما لالستقاللية ) 

 المستوى الثاني

المالية تبين المتطلبات االولية للسير المناسب و االنضباط المهني لألجهزة العليا للرقابة       

( ,الشفافية و المساءلة ISSAI 10: 11والمحاسبية. هذه تحتوي على مبادئ و ارشادات لالستقاللية )

(ISSAI 20 :21 االخالق، )(ISSAI 30) (  و ضبط الجودة (ISSAI 40  

   المستوى الثالث

جوهر  ( لالطار النظري   و تعبر عنISSAI 100-999تتضمن معايير المراجعة االساسية )       

مراجعة القطاع العام . المستوى الثالث االراء الشائعة بين اعضاء لألجهزة العليا للرقابةالمالية والمحاسبية 

(INTOSAI حول المبادئ المهنية المتعارف عليها التي تعزز من فعالية و استقاللية مراجعة منشآت )

ذ انها توفر سلطة الرجوع لالطار الدولي الذي القطاع العام.هذه المبادئ تٌرى على انها المعايير المهنية ا

 يوضح مراجعة القطاع العام في شكله المعاصر.

   المستوى الرابع

يشرح مبادئ المراجعة االساسية كارشادات بطريقة اكثر تحديدا و تفصيال وعلى المستوى      

راجعة. ارشادات المراجعة العملي و التي يمكن االستفادة منها على الصعيد اليومي في انضباط مهام الم

( تحتوي على المتطلبات الموصى بها لالداء المالي و مراجعة األلتزام بينما ISSAI 1000-4999العامة )

( توفر االرشادات البديلة لمراجعة المواضيع ISSAI 5000-5999االرشادات على المواضيع المحددة )

 اية خاصة من األجهزة العليا للرقابة.المحددة او شؤون اخرى ذات اهمية و التي قد تتطلب عن

كما ان عمل القطاع العام و الحوكمة اصبح اكثر تعقيدا, تم ادراج متطلبات جديدة للتقرير من خالل 

مجموعة من القوانين,االنظمة, المعايير،االرشادات و متطلبات اخرى.التغيرات الضرورية لدعم حاجيات 

اال ان المفاهيم و المبادئ االساسية الشائعة  لمراجعة القطاع العام المعلومات المتغيرة ال يزال قيد النمو,

 يجب تطبيقها.
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 ICBFسات ء الثاني: اطار بناء قدرات المؤسالجز

 المقدمة  2.1

يسلط هذا الجزء الضوءعلى بعض القضايا المؤسسية  التي تحتاج األجهزة العليا للرقابة ان      

معايير المراجعة الدولية. يجب ان يفهم ان التطبيق الناجح للمعايير الدولية  تاخذها في االعتبار عند تطبيق

ألجهزة العليا للرقابة على مستوى الفرد يتطلب و يفترض وجود هيكل مؤسسي متطور بصورة جيدة 

 داخل الجهاز.

يذ متطلبات انه من المهم جد ان تطور األجهزة العليا للرقابة قدراتها المؤسسية و المهنية لتنف       

قوانينها بالطريقة االكثر فعالية و كفاءة. لذا لقد  قامت المنظمة االفريقية لألجهزة العليا للرقابة الناطقة 

إي   -(  بوضع وتطويراطار لبناء القدرات ليمكن و يساعد اعضاء األفروساي AFROSI-Eباالنجليزية )

كاداة للتقييم الذاتي العام لألجهزة العليا  ICBFم من تطوير و مساندة اهدافها و مقدراتها. يمكن ان يستخد

 للرقابة لمعرفة المناطق التي تحتاج الى تحسين ضروري و تبين كيف يمكن تحقيق هذا.

 النظامية بالمراجعة تتعلق التي المواضيع مع التعامل يتناول الدليل هذا ان من بالرغم: مالحظة

 جهاز على تطبيقها يمكن ISSAI 40و ICBF ، ISQC1 على مبنيية الفصل هذا في المفصلة المتطلبات فان

 .ككل الرقابة

هي طريقة الوحيدة التي تمكن األجهزة العليا للرقابة من  ICBFالنتيجة من عمل تقييم ذاتي مبني على    

تحديد موقفها و احتياجياتها للتطور. يمكن ان يكون للجهاز عدة سبل لهذا الغرض. مسوؤلية الجهاز اختيار 

 و استخدام االدوات المناسبة بطريقة ما تتيح له الحصول على افضل المعلومات لتطوره.

 من خمسة مجاالت تطوير مؤسسية:  ICBFيتكون 

اطار االستقاللية و القانون, االدارة و التنظيم, الموارد البشرية, المنهجية و معايير المراجعة,       

( ادناه  1كل مجال يحتوي على عدة عناصر . الجدول )و اخيرا ادارة اصحاب المصلحة واالتصال. 

 يلخص هذه العناصر.

 في خمس مستويات هي :   ICBFويمكن تحديد مستويات التطوير في 

 مرحلة التكوين -المستوى االول

 هناك وجود للجهاز لكن كل شئ فيه بدائي و من دون وجود خطط أو تطبيق لتغييرالموقف.     
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 رحلة التطورم -المستوى الثاني 

هناك وجود للجهاز ولديه بعض المواد القانونية الستقالليتها لكن هذه المواد غير مالئمة و      

يعتمد الجهاز في موارده المالية و البشرية عل السلطة التنفيذية. هناك خطط او ان الذي خطط له تم 

 تطويره لكن السياسات و الخطط لم تنفذ كليا. 

 حلة المؤسسيةمر - المستوى الثالث

الخطط و السياسات التي اعدت او قيد البناء في المرحلة الثانية يتم تطبيقها في المرحة الثالثة,      

لكن تحتاج الى تطوير في بعض المناطق او تطوير في التطبيق. لدى الديوان استقاللية قانونية,ادارية و 

و خطط اساسية و نظام المعلومات االدارية لديه  مالية و يرفع تقاريره مباشرة الى البرلمان.هناك سياسات

 المقدرة لتقصي المعلومات االدارية المهمة.

 المرحلة االدارية -المستوى الرابع 

االمتثال التام لكل المتطلبات في المرحلة الثالثة يتم تحقيقه بواسطة الجهاز اي كل المتطلبات      

الجهاز او اصحاب المصلحة الرئيسيين هم راضون تماما  في المجاالت الخمسة و العناصر الفردية فيها.

في المرحلة الرابعة عن تطبيق الخطط و االجراءات..الخ. لذا لقد قام الجهازفي هذه المرحلة بتحقيق 

التنمية المستدامة.باالضافة الى الشروط في المرحلة الثالثة, الجهاز قادر على ادارة اعماله الرئيسية 

الية و كفاءة.االنتاجية يتم قياسها.الجهاز يوفر الفائدة و القيمة لدوائره المعنية و هي بالطريقة االكثر فع

 مؤسسة معترف بها من قبل االعالم و الوسط العام.

 المرحلة المثلى  -المرحلة الخامسة 

الجهاز يلتزم كليا بكل المتطلبات في المرحلة الرابعة.في المرحلة المثلى,اي المرحلة 

از يستطيع ان يقوم بمسح للبيئة حوله و موقفها و من خالل هذا يستطيع ان يستغل موارده الخامسة,الجه

بطريقة اكثر تنبؤا و ذات قيمة مضافة.لتحسين استغالل موارده ,الجهاز يجب عليه دوما تقييم و تحليل و 

 قراراته.تقدير سياساته, اهدافه, استراتيجياته,انظمته,اجراءاته,قدراته,مهارة الموظفين و أثر 
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: اطار بناء القدرات المؤسسية و عناصرها 1الجدول   

 

اطار القانون و 

 االستقاللية

إداره اصحاب المصلحة  المنهجيه ومعايير المراجعه الموارد البشريه اإلداره والتنظيم

 واإلتصال 

 .استقاللية الجهاز1

أ. االطار   

 القانوني/الدستوري

 ب.السلطة المالية  

ج.السلطة االدارية و   

 التنظيمية

د.الموارد   

البشرية,المادية و 

 المالية المالئمة

 

استقاللية رئيس  -2

الجهاز و مسئولي 

 الجهاز

 

لديه قوانين  الجهاز -3

 شامله وكافيه 

 

و  الجهازرئيس -4

موظفيه يتمتعون 

بالصالحيه و التصرف 

 للقيام بواجباته 

أ.الوصول إلي    

 المعلومات 

ب.التصرف في    

إختيار مواضيع 

 المراجعه 

ج.الحريه في إختيار    

المحتوى , مواعيد 

تقارير المراجعة و 

 نشرها و توزيعها 

د.التسليم المباشر    

 للتقارير إلي البرلمان 

 

اليه المتابعه الفعاله -5

 التوجيه والقياده-1

 

التخطيط -2

 اإلستراتيجيي

 

التخطيط -3

 التشغيلي السنوي

 

 الجهازتنظيم -4

أ.التطور   

 التنظيمي

ب.وجود وظيفه   

 مراجعه األداء

ج.وجود وظيفه   

مراجعه نظم 

 المعلومات

د.وجود وظيفه   

ه المعلومات تقين

 المساعده 

 

نظام رقابه -5

داخليه يتماشى مع 

 المعايير الدوليه 

 

إستخدام -6

 الموارد:

أ.نظام معلومات    

إداري يتقصى 

المعلومات اإلداريه 

 الرئيسه 

ب.نظام تسجيل    

الوقت يمكن من 

معرفه تكاليف 

 الموظفين

سياسه التطور -1

المهني والموارد 

 البشريه )تتضمن :

 التوظيف -   

 المكافاه -   

 نظام إداره األداء-   

 التطوير الوظيفي-   

 التدريب -   

 رفاهيه العاملين -   

 التطوير المهني-   

 الدوران الوظيفي-   

 اإلحتفاظ -   

 الخروج(-   

 

خطط التطوير -2

المتوائمه مع الخطط 

اإلستراتيجيه والتشغيليه 

 السنويه 

 

 إداره الموظفين -3

 أ.التوظيف    

 ب.التطوير   

 ج.رفاهيه الموظفين   

 د.تقويم األداء   

 ه.اإلحتفاظ    

و.ملء الوظائف    

 الشاغره 

 ز.الخروج    

 

اليه مجاالت التدريب -4

 مع التقييم والمتابعه:

 أ.الموظفون الجدد   

 ب.تطوبر اإلداره    

 ج.التدريب العملي    

خطه المراجعه السنويه -1

 تتضمن :

 تقويم المقيدات -   

المواضيع الحاليه و -   

 توقعات اصحاب المصلحة

وجود تقييم للمخاطر -   

لتحديد اولويه خطر 

 المراجعه

بيان صريح عن تغطيه -   

 المراجعه

خطط األنشطه -   

للمراجعات النظامية 

 واإلداريه

معالجة األعمال غير -   

 ه المنجز

 

 دليل المراجعه :-2

أ.المتوائم مع المعايير    

 الدوليه 

ب.ذات صله ببرنامج   

 تدريب

ج.يتم مراجعته وتحديثه   

 بصوره مستمره

 

مقاييس ضبط الجوده -3

 وضمان الجوده :

أ.سياسات وإجراءات    

ب.األدوار و    الجهاز

 المسؤوليات 

ج.انواع المراجعه    

المخططه و المحدده, التي 

تتضمن طبيعتها , نطاقها 

 وتكرارها 

د.تطبيق دليل ضبط    

سياسه اإلتصال -1

واإٍلستراتيجيه التي تغطي 

المراسالت الداخليه والخارجيه 

 والتي تعتمد علي :

 ونياإلطار القان-   

الرؤيه , المهمه والقيم ,  -   

تحاليل اصحاب المصلحة, 

)تتضمن األولويات (,تحليل 

نقاط الضعف والقوه والمخاطر 

( او تحليل SWOTوالفرص )

 مشابه 

 إعتبارات تحليل الفروقات  -   

 

  الجهازقنوات اإلتصال بين -2

والبرلمان ,لجنه الحسابات 

 العامه والقضاء 

 

اإلجتماعات ذات األغراض -3

المعينه مع وزاره الماليه 

 والجهات اإلشرافيه 

 

 اإلتصال الداخلي يتضمن :-4

أ.التوائم بين رؤيه العاملين    

من حيث المهام  الجهازو

 واالهداف 

ب.تطبيق نظام فعال لتبادل    

 الخبرات العمليه 

 

 عبر  الجهازتعزيز -5

 أ.اإلنخراط  مع :   

 اإلعالم -

 الوسط العام -

 المؤسسات األكاديميه  -

 المجتمع الدولي والمنظمات-
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 الجهازلتوصيات 

 

عن  الجهازتقرير -6

انشتطه و إستقالل 

 موارده 

 

اإلشراف  -7

مسؤوليه :البرلمان وال

او هيئه إشرافيه تعين 

المراجعين الخارجيين 

 لجهازل

 

قواعد االخالق -7

 والسلوك ومتابعته 

ة جهزد.اإلعاره لال   

 العليا االخري 

 ه.المراجعه/المحاسبه   

 و.المؤهالت    

ز.عمليه التدريب و    

 التوجيه 

 

  الجهازمقدره -5

 لتدريب موظفيه 

في  الجهازمقدرة  -6

استخدام المعلومات و 

تطوير المهارة و 

 رفة المع

الجوده او مرشد لالمتثال 

 التام للمعايير الدوليه 

 

عمليات ضمان الجوده -4

التي يتم تنفيذها من قبل 

 اخرين 

 

طرق المراجعه مثل -5

اوراق العمل اإللكترونيه و 

طرق المراجعه المدعمه 

 بالحاسب االلي 

تطبيق سياسة االتصال -6

لعملية المراجعة  الجهازفي  

مع الجهات الخاضعة 

 للمراجعة

 

 مع:  الجهازاتصال  -7

 أ.الخبراء المختصين  

 ب.الهيئات المهنية 

 ج.الصحف المعنية  

 يةد.المراجعة الداخل  

ه.مؤسسات مراجعة   

 القطاع العام االخرى

 

يجب ان  الجهازتقارير  -8

 تتضمن:

متابعة التوصيات  . أ

 السابقة

هيكلة تقارير  . ب

محددة, االستخدام 

السليم مع اعتبار 

 الحجم

 

 

ب. استخدام تبادل خبرات   

 عملي فعال

 مراجعة االداء و النتائج:-6

 تكلفة تغطية المراجعة . أ

عدد تقارير مراجعة  . ب

 االداء الموقعة

 عدد / نسبة االداء . ت

نسبة المراجعين الى  . ث

 عدد موظفي المراجعة 

دمج مراجعة نظام  . ج

المعلومات في 

المراجعات النظامية و 

 مراجعة االداء

تغطية مراجعة نظام  . ح

 المعلومات

زمن تسليم تقرير  . خ

المراجع السنويي الى 

البرلمان في بداية 

 السنة 

 زمن تطبيق التوصيات . د

رأي اصحاب المصلحة  . ذ

الرئيسيين عن مغزى 

 المراجعة
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 عناصر االطار العام لبناء قدرات المؤسسات 2.2

السياسات  الذي يتضمن مراقبة الجودة نظام إنشاء والحفاظ على الجهازعلى ينبغي 

 :ICBFعلى النحو المحدد في كل عنصر من العناصرالتالية معالجة المناسبة.متطلبات واإلجراءات

 واإلطار القانوني ية.االستقالل1المجال

 وإعالن (ISSAI 1) ليما إعالنفي  كما صيغتاستقاللية الديوان  الطلب على المجال هذا يغطي         

 التالية: العناصر المجال (. ويشملISSAI 10) المكسيك

 اإلطار الدستوري / القانوني - ية الديواناستقالل أ. 1 

 ISSAI 10 المكسيك /  )إعالنالمطلوبة  الجهاز يةاستقالل ي يحدد بالتفصيل، مدىذالتشريع ال        

. ومع ودرجة استقالليته المناسبة يجب وضعها في الدستور جهازالتاسيس  ، (. من الناحية المثالية1المبدأ 

 .مثل وضعها في قانون مراجعة منفصل التشريع في التفاصيل قد يتم تعيين ذلك،

و النقدية     المادية  , الموارد البشرية , السلطة االدارية/التنظيمية و المالية  السلطة –الديوان   ب.استقاللية1

 المالئمة

السلطة التنفيذية يجب  –المالية والنقدية المالئمة  , ان يوفر الموارد البشرية الجهازعلى ينبغي 

بادارة موازنته و توزيعها بصورة  الجهازيقوم   -ان ال تقوم بالتحكم او توجه الوصول الى هذه الموارد

  لتحقيق قوانينه  المالئمة  بالموارد  يحظى الجهازمناسبة.المشرع او احد مفوضيه مسئول من التاكد ان 

 (8المبدا  , ISSAI 10.) اعالن المكسيك, 

   -:. إستقالية رئيس الديوان وموظفي الديوان 2

 

ية استقالل أن إعالن ليما وصييوالموظفين.  استقالل رأسهية االجهزة الرقابية العليا باستقالل رتبطتو         

 والتوظيف التعيين، إعادة التعيينات شروطالتشريع  يحدد أنيكفلها الدستور. يجب  يجب أن الجهازرئيس 

ان ال يتاثروا  موظفي المراجعةعلى . يجب الزميلة وأعضاء المؤسساترئيس الديوان وإزالتها وتقاعد 

،المبدأ  ISSAI 10 المكسيك مثل هذه المنظمات. )إعالن على واأن يعتمد أوالخاضعة للمراجعة  المنظماتب

 (4، العنصر  ISSAI  40الجهزة الرقابية العليا ،ل الجودة؛ مراقبة 3، 2
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 بما فيه الكفاية واسع تفويض لديهالديوان .3

 من :االجهزة الرقابية العليا  وينبغي تمكين           

 طبيعته بغض النظر عن استخدام األموال العامة، والموارد، أو األصول، من قبل المتلقي أوالمستفيد 

 القانونية

  العامة أوالهيئات للحكومة اإليرادات المستحقةتحصيل 

 حسابات الوحدات العامةأو  الحكومة وانتظام مشروعية 

 التقارير،و و الماليةاالدارة  جودة 

 إعالن أوالهيئات العامة الحكومة االقتصاد، وكفاءة وفعالية عمليات( ،10 المكسيك  ISSAI،   3المبدأ)  

قانون مراجعة  الدستور أو في ويفضل ان توضح في بشكل واضح الجهاز سلطة ينبغي تحديد   

على  عمليات المراجعة بعض لتنفيذ السلطة مثل ،الجهاز صالحيات ومسؤوليات تحدد يجب أن منفصل.

 , المحددة بواسطة القانون عند الحاجة إال معينة. وحدات و السلطة لمراجعة األداء مراجعة  سبيل المثال

و انما تحصر نفسها في  لعليا ال تراجع القرارات السياسية,التشريعات او السياساتاالجهزة الرقابية ا

 مراجعة تطبيقات قوانينها.

الحصول على  - ائفهمألداء وظالتصرف و لهم السلطة لديها/  الموظفين لديه و الديوان رئيس أ.4

 المعلومات

 

 ةمباشربصورة  و الوقت المناسب،غير المقيدفي  للحصول صالحيات كافية جهازلل ينبغي أن يكون        

المكسيك،  .)إعالن القانونية مسؤولياتهم والمعلومات الضرورية، لحسن أداء الوثائق جميع علىومجانا 

ISSAI 10،  4المبدأ) 

اختيار  في التصرف -م هائفوظ أداءالتصرف في  وهم السلطة لدي/  لديه الموظفينو الديوان رئيسب. 4

 المراجعة مواضيع

  

 في التنفيذية السلطة أو التشريعية السلطة من تدخل أو توجيه من أي متحرر للرقابة العليا ألجهزةا     

 (3،المبدأ ISSAI 10المكسيك،  .)إعالناختيار مواضيع المراجعة

حرية اتخاذ قرار  -وظائفهم  أداءالتصرف في  وهم السلطة لدي/ لديه الموظفينو الديوان رئيسج. 4

 ونشرها وتعميمها المراجعة تقارير وتوقيت بشأن مضمون

هذه  وتوقيتالمراجع الخاص بها تقرير  حرة في أن تقررمحتوى هي األجهزة العليا للرقابة 

الحد األدنى يوضح القانون  القانون.يجب أن معينة حددت من قبل متطلباتكانت هناك  ال إذا التقاريرإ

المراجع يجب أن تخضع لرأي  وعند االقتضاء، المسائل المحددة التيتقارير المراجعة للجهاز  متطلباتل

 من قبلالمراجعة أوالجل التحقيق  طلبات محددةتستوعب  األجهزة العليا للرقابة قد .اوموافقته الرسمي

نشر  في الحريةأيضا  لهم ، أو الحكومة. األجهزة العليا للرقابةالجانهى أو أحد الهيئة التشريعية، ككل،
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 بموجب كما هو مطلوب - إلى السلطة المختصةسلمت أو رسمياقدمت  ،بعد أن تكون قدم تقاريره وتوزيع

 (6،المبدأ   ISSA 10، المكسيك )إعالن القانون.

 مباشرة تقارير تقديم –م السلطة و التصرف في أداء وظائفهم لديه/لديهو الموظفين  لجهازا رئيس د.4 

 البرلمان إلى

بشكل  و سنوياا نتائجه قدمتالدستور أن وكما هو مطلوب من األجهزة العليا للرقابة  تمكين يجب         

 ( 16 القسم ، ISSAI 1   ، ليما أخرى. )إعالن  مسؤولة هيئة  أي أو مستقل إلى البرلمان

 توصياتلمتابعة ال آلية فعالة.5

 

الوحدات التى تمت أن  لضمان خاص بهاداخلي  للرقابة نظام متابعةألجهزة العليا ان يكون ل يجب        

ى واحداالهيئة التشريعية،  بها تتلك التي أدل وكذلك والتوصيات المالحظات بشكل صحيح تعالجمراجعتها 

 متابعةال الجهاز تقرير ، حسب االقتضاء. ويقدمالتي خضعت للمراجعةلجهة االرقابي لمجلس ال، أوا لجانه

، حسب  التي خضعت للمراجعةا لجهة الرقابي لمجلس ال ، أوالجانهى واحداإلى الهيئة التشريعية، هذا 

 (7المبدأ  ،10ISSAI ، المكسيك . )إعالنوالتنفيذ االقتضاء، للنظر فيها

 واستخدام الموارد  عن أنشطتهااألجهزة العليا للرقابة  تقرير.6

 

النظامية مراجعة الفي جميع المجاالت، أدائها و عملياتها يموللرقابة تقاألجهزة العليا على  يجب            

األجهزة العليا  تستخدمقد .اأموالهام ستخدفي اعن الكفاءة والفعالية  هاتقريروان ترفع  الخ..األداءمراجعة ، 

صلحة والمواطنين وأصحاب الم لبرلمانمن أجل ا أعمال المراجعة قيمة لتقييم للرقابة مؤشرات األداء

 أن تقدم سنويا .يجبةالخارجي لافعمن خالل ردود االو التأثيرالرؤية، والنتائج تتابع  اآلخرين. ينبغي أن

بموجب  كما هو مطلوب -غيرها من الهيئات الرسميةاوإلى الهيئة التشريعية، ة نشطاالعلى  تقريرا

( 6، المبدأ  ISSAI 20 ، لةوالمساء الشفافية وللجمهور. )مبادئ - أوالتشريعات والقوانين الدستور

 (3المبدأ  ،10ISSAI ، المكسيك )إعالن

 الديوان مراجعي تعين ةيرقاب أو هيئة الرقابة والمساءلة: البرلمان.7

أو ة مستقل ةخارجيلمراجعة وتخضع متاحة للعامة جهزة العليا للرقابة القوائم المالية لأل     

 (6، المبدأ ISSAI 20 ، والمساءلة الشفافية )مبادئ .يةبرلمان مراجعة
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 االدارة و التنظيم المجال الثاني:

بكفاءة، ولكن  ينبغي أن تستخدم وكيف خططالك ةيدوات اإلداراأل غطيمجال التنظيم و االدارة ي

 العناصر التالية: تتضمنو التنظيم واإلدارة  كقائد مديرالبها  تصرفن ييجب أ أيضا الطريقة التي

 والتوجيه القيادة .1

 بأن الجودة هي عترافت ثقافة داخلية تهدف إلى تعزيز وإجراءات سياسات الجهاز ضعيينبغي أن          

 ، الذي يحتفظالجهاز من قبل رئيس السياسات واإلجراءات تحديد جميع أعمالها. يجب  في أداء األساس

من  لمسؤولاهذه المسؤولية، ينبغي أن يكون  يتم تفويض مراقبة الجودة.عندما لنظام المسؤولية الشاملةب

، العنصر  ISSAI 40،  لألجهزة الرقابية )مراقبة الجودة . الجهاز داخلة المالئمة والخبر ذوي المهارات

1) 

 

 التخطيط االستراتيجي .2

 أصحاب المصلحةتوافق عليها الوحدة وتبني إلتزاماً بين  االستراتيجي هوعملية منهجية التخطيط          

 أصحاب المصلحة. و التي تستجيب للبيئة / أساسية بالنسبة لمهمتها التي هي ألولوياتوا الرئيسيين

على  والموجهة إلى المستقبل ،التوجيهية ،األساسية الشاملة القرارات حول يكون التخطيط االستراتيجي

أساس سنوي   التطويرعلىالسنوي هوحول  التشغيلي المدى المتوسط او  الطويل، في حين ان التخطيط

. )لمزيد من  عملية التخطيط االستراتيجي التي اتخذت خالل االستراتيجية لتنفيذ القرارات الخطط التفصيلية

، األجهزة العليا للرقابة  كتيبأو التخطيط االستراتيجي ،   AFROSI-E/DI التفاصيل يرجى الرجوع إلى

 (ff31، الصفحة 2009

 أو السلطة التشريعية منفي تخطيطاتها توجيه أوتدخل اي  خالية منتكون األجهزة العليا للرقابة  يجب أن

 . األجهزة العليا للرقابة ا تجاه االخرين يجب ان تكون معلنة للعامةالسلطة التنفيذية، ولكن استراتيجيته

 التخطيط.)مبادئ تطلبت التي وفقا للقوانين واألنظمة اقتصاديا، بكفاءة وفعالية عملياتهاتدير يجب أن

 (3،المبدأ ISSAI 10 ، المكسيك ( )إعالن6؛ 2، المبدأ  ISSAI 20 المساءلة، و الشفافية

 

 السنوي التخطيط التشغيلي 3

الخطة االستراتيجية.ان ما  لتنفيذ سنوية مفصلة وضع خطط السنوي هو حول التشغيلي التخطيط    

السنوي. اما بالنسبة للخطة  التشغيلي للتخطيط أيضا صالح هو االستراتيجيمعاييرالتخطيط  هوصالح في

المبدأ  الرجوع إلى ويمكن . السنوية الخطة التشغيلية لمحتويات االستراتيجية ليس هناك معاييرمحددة

 لمزيد من  التفاصيل. السنوي التشغيلي للتخطيط AFROSAI-E التوجيهي

  التنظيميالتطوير  -أ.تنظيم الديوان 4

 لتحقيق التقاريرالمناسبة مع الوحدات المهام و موظفيه في لتنظيم باستمرار يسعى الجهاز     

األجهزة العليا وكفاءة وفعالية. يجب على  الطريقة األكثر اقتصادية في واألهداف االستراتيجية الغايات

والسلطة  والتدخل من السلطة التشريعيةالتوجيه  مكاتبهم ان تكون خالية من وإدارة في تنظيم للرقابة

 (3،المبدأ ISSAI 10 ، المكسيك التنفيذية. )إعالن
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 مراجعة األداء وحدة وجود-الديوان ب. تنظيم4

الحكومية والهيئات  العمليات وكفاءة و فعالية اقتصادية من مراجعة األجهزة العليا للرقابة  ينبغي تمكين

و  حوجة الزمة أن هناك أثبتت التجربة ومع ذلك، فقد تنظيم اداء المراجعين.العامة. ال توجد معاييرلكيفية 

 أعضاء جدد.)إعالن ودمج اشخاص للوحدة لتطويرمهنتها والتعامل مع دوران الموظفين 10 كحد أدنى

 ( 3،المبدأ ISSAI  10 المكسيك،

  المعلوماتنظم وظيفة مراجعة  وجود – الديوان تنظيم ج.4

 )مراجعة  المعلوماتنظم مراجعة  كيفية تنظيم حول بين المهنيين مختلفة بعض الشيء آراءهناك          

متكامال، بحيث يصير  حال  تفضل ، في حين أن االغلبية وحدة منفصلة نظم المعلومات(. البعض يفضل

 هو الدليلهذا  مراجعة األداء. التركيز في و  وأعضاء في وحدات التنظيم المعلومات كوظيفةنظم  مراجعي

الوظيفية وليس على كيفية تنسيق مراجعة  القدرات تنمية  لتمكين المعلوماتنظم  تطوير طرق بالتالي على

 المعلومات. نظم

 تقنية معلومات داعمة وظيفة وجود – الديوان د.تنظيم4

 والتكنولوجيا )أهداف التحكم للمعلومات COBIT يستخدم (ICBFان اطار بناء قدرات المؤسسات )       

 تقنية المعلومات الداعمة. يعطي اإلطار لوحدةالجوانب التنظيمية  توجيهات بشأن التي توفر ذات الصلة(

 تقنية المعلومات إلجمالي العاملين. موظفي نسبة توجيهات بشأن

 الرقابة الداخلية نظام .5

المترابطة التالية: بيئة  من المكونات يتكون المراجع الداخلي وظيفة بما في ذلك الرقابة الداخلية نظام        

هذا النظام  تصميم و أخيرا المراقبة. تم  وتقييم المخاطر ومراقبة األنشطة ,المعلومات واالتصاالت الرقابة

تستخدم األجهزة العليا للرقابة تحقيقها.  يجريألجهزة العليا للرقابة لالعامة  األهداف لتوفير تأكيد معقول بأن

ويمكن أن  . المالية اإلدارة والعمليات على الداخلية المناسبة اإلدارة السليمة، بما في ذلك الضوابط ممارسات

المبادئ  ) .    GOV INTOSAI  9100 فة فيوالمراجعة الداخلية وغيرها من التدابير الموص هذا يشمل

، المبدأ   INTOSAI GOV  9100 ( )20ISSAI    ، للقطاع العام لمعايير الرقابة الداخلية التوجيهية

6) 

 إدارة تتبع المعلومات الرئيسية ( MIS ) المعلومات اإلدارية نظام  - أ.استخدام الموارد 6

والمالية وغير المالية و معلومات  المعلومات التشغيلية تقاريرالتي تحتوي علىال تنتج المعلومات نظم         

البيانات  ليس فقط مع العملية.أنها تتعامل والتحكم في التشغيل، والتي تجعل من الممكن  ذات الصلة االنقياد

والظروف الالزمة   واألنشطة األحداث الخارجية ولكن أيضا بمعلومات عن  ، داخليا التي تم إنشاؤها

 من خالل نوعية اتخاذ القرارات المناسبة وإعداد التقارير.وتتأثرقدرة اإلدارة على اتخاذ القرارات المكانية

ويمكن  حديثة، دقيقة ، في الوقت المناسب، ينبغي أن تكون مناسبة أن المعلومات مما يعني وماتالمعل

للقطاع العام،  لمعايير الرقابة الداخلية المبادئ التوجيهية GOV INTOSI 9100   الوصول إليها. )

 (36صفحة 

 الموظفيننظام تسجيل الوقت للتمكن من اإلخبار عن تكاليف  -ب. استخدام الموارد  6

نظام  يحتاج إلى الجهاز هو أن المعروف . المعلومات اإلدارية نظام هو جزء من تسجيل الوقت نظام       

 موارده البشرية بكفاءة و فعالية. الوقت الستخدام تسجيل
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 و متابعته األخالق .قانون7

  مع تتماشى وسياسات وممارسات التي  قوانين أو قواعد أخالقيةاألجهزة العليا للرقابة  ينبغي أن يكون       

30 ISSAI ،  الصراعات الداخلية و تضارب المصالح  . ينبغي ان تمنع نشوبالمهنيقواعد السلوك

في جميع  العمل بجدية على تعزيزالسلوك األخالقي اوكذلك عملياته والفساد وضمان الشفافية والشرعية في

المحكمة ، و موظفي  في مثال لذلك القضاة األخالقية للمراجعين  وااللتزامات . المتطلباتالجهازأنحاء 

السياسات واإلجراءات  أوغيرها من المرافق العامة يجب ان تكون معلنة للعامة. وينبغي لهذه الخدمة المدنية

 استقالليتها واتخاذ الترتيبات الالزمة لكل من :  من مراقبةاألجهزة العليا للرقابة  تمكن ان

وأي تهديدات تم  استقاللية العاملين أن يقدموا معلومات عن المراجعة عليهم مسؤولين عناألشخاص ال .1

 تحديدها لمهام المراجعة

 األفراد. وسيمكن هذا استقاللية المركزي بمعلومات، وتحديث و متابعةعلي المستوي  يتم االحتفاظ .2

فيما يتعلق  واتخاذ اإلجراءات المناسبة االستقاللية متطلبات يستوفون ما إذا كان األفراد تحديد بسهولةالجهاز

 مستوى مقبول. في التي تم تحديدها التي ليست بالتهديدات

تخفيضها  أو بشكل مناسب لتالفيها المراجعة  المسؤول عن إبالغ الشخص و تهديدات أي أن تحدد يجب .3

 الضمانات الواقية. بتطبيق

 االستقاللية. االنقياد لمتطلبات على سنويا األقلعلى  الموظفين تقديم تأكيد مكتوب على جميع .4

عند استخدام نفس كبار  إلى مستوى مقبول هذا الخطر خطراأللفة والضمانات الواقية للحد من معاييرلتحديد .5

 و ؛ من الزمن على مدى طويل في مهمة مراجعة الموظفين

فترة  بعد الخارجية ن تدقيق الجودةالمراجعة واألفراد المسؤولين ع الشخص المسؤول عن الترتيبات لدوران .6

؛  4، المبدأ  ISSAI 20 ، والمساءلة الشفافية )مبادئ . ذات الصلة األخالقية االمتثال بالمتطلبات مع محددة

 (4، العنصر  ISSAI  40 ، مراقبة الجودة لألجهزة الرقابية

النتائج، والتي تشمل معلومات انشطته و  في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع عن يبلغ ان الجهازعلى 

قواعد السلوك و  تطبيق متابعةإن تتطلب متابعة. هذه المعلومات قواعد السلوك و االخالق.  تطبيق حول

 (8، المبدأ  ISSAI 20 المساءلة، و الشفافية نظام الرقابة الداخلية. )مبادئ هو أيضا جزء من االخالق

 الموارد البشرية الثالث مجالال

 

 والموظفين في ذات األهمية بالنسبة إلدارة وتطوير المدراء البنود يغطي الموارد البشرية مجال        

 العناصر التالية: الموارد البشرية . تشملالجهاز

االحتفاظ، وإدارة األداء،  التوظيف، األجور، بما في ذلك ) .الموارد البشرية وسياسة التطوير المهني1

 الوظيفي( رفاهية الموظفين، والتنمية المهنية والدوران والتطوير الوظيفي والتدريب و

 

 الموارد معقول بشكل تأمينال تمكينه من تهدف إلى وإجراءات وضع سياسات الديوان يجب على        

 :اآلتي  الالزمة والقدرات وااللتزام بالمبادئ األخالقية الكفاءة ذات البشرية الكافية

 ؛ و والتنظيمية القانونية والمتطلبات للمعاييرذات الصلةوفقا  أ( ألداء مهامها
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 تتناسب مع الظروف الراهنة إصدارالتقارير التيمن  الديوان ب( تمكين

للتأكد من أن مثل هذه الجوانب  الحصول على المعلومات الالزمة يكون الديوان قادرا على يجب أن        

قبل بدء  تمت معالجتها والح و موثقة بصورة مناسبة وتم تحديد احتمالية تضارب المص تم استيفائها

 (4، العنصر  ISSAI  40 ، لألجهزة الرقابية المراجعة. )ضبط الجودة

المناسب على  التركيز تعطي الموارد البشرية سياسات وإجراءات التاكد أناألجهزة العليا للرقابة يجب على 

وتقييم األداء،   ، ( ومؤهالت الموظفين المعينين التوظيف )المتعلقة ب واإلجراءات .هذه السياسات الجودة

 المعايير الجودة المطلوبة(، الكفاءة مهام وفق ألداء الوقت الكافي والتطوير المهني، وقدرات )بما في ذلك

األفراد. )ضبط  التعويض وتقدير احتياجات الكفاءة الفنية(، والتطوير الوظيفي والترويج، )بما في ذلك

 (4، العنصر  ISSAI 40 ، لألجهزة الرقابية الجودة

األجهزة العليا للرقابة  لدعم دليل ألفضل الممارسات إلدارة الموارد البشرية تقوم بوضعإي  –أفروساي 

 الخدمة المدنية. أو خارج داخل مختلفة، في في ظل ظروف التي تعمل

 السنوية الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية تتماشى مع التنمية خطة .2

اآلثار  . على نحو فعال و وفقا للقوانين واللوائح وبكفاءة اقتصاديا تديرعملياتهااألجهزة العليا للرقابة         

 االستراتيجية والتشغيلية الجهاز خطط بين عالقة وثيقة تكون هناك انه ينبغي ان يه 6 مبدأ المترتبة على

االخرى.  تشمل التدريب وأنشطة تنمية الموارد البشرية السنوية، والتي أوبناء القدرات وخطة التنمية

 (6المبدأ  ، ISSAI  10 ، المكسيك )إعالن

والتنمية، وبرامج رفاهية الموظفين، ونظام تقييم األداء،  التوظيف إدارة – . إدارة شؤون الموظفين(ز -أ) 3 

 الموظفين مغادرة ونظام ونظام االحتفاظ بالموظفين ، وآلية لشغل الوظائف الشاغرة

 

األجهزة العليا وقضية جودة. يجب على  فعالية وكفاءة قضية هي في آن واحد إدارة شؤون الموظفين       

هذه السياسات  . للجودة التركيزالمناسب تعطي الموارد البشرية سياسات وإجراءات التاكد من أن للرقابة

الموظفين المعينين(، وتقييم األداء، والتطوير  يجب ان تكون ذات صلة: بالتوظيف )ومؤهالت واإلجراءات

)بما في  معايير الجودة المطلوبة(، الكفاءة مهام وفق ألداء ما يكفي من الوقت المهني، وقدرات )بما في ذلك

 ، المكسيك األفراد. )إعالن والترويج، والتعويض وتقدير احتياجات الكفاءة الفنية(، التطوير الوظيفي ذلك

10 ISSAI،  40،ألجهزة العليا للرقابة ل، ومراقبة الجودة  6المبدأ ISSAI  الموارد 4، العنصر :

 البشرية(

آليات التقييم: الداخلين الجدد، والتطورات اإلدارية، و التدريب المهني،  مع .جوانب التدريبو (  – أ)  4  

  ملية والتدريب و التوجيهالمراجعة وع / المحاسبة ومؤهالتاألجهزة العليا للرقابة  واإلعارات إلى

 

النظرية والعملية لجميع األعضاء و موظفي  التنمية المهنية لتحسين خاص وينبغي إيالء اهتمام       

األجهزة  والعالمية و الجامعة و. يجب على ، من خالل البرامج الداخليةاألجهزة العليا للرقابة في  المراجعة

يتم  وللمساعدة على ضمان أن تطورهم المهني لتشجيع لجميع الموظفين تعزيزالتعلم والتدريبالعليا للرقابة 

 مراقبة الجودة ؛14 ،القسمISSAI 1ليما، )إعالن . في المهنة التطورات الراهنة في الموظفين تدريب

 ( 6و  4، العنصر ISSAI 40 ،ألجهزة العليا للرقابة ل
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 موظفيه على تدريب الجهازقدرة  .5

 . 4 العنصر / ISSAI 40و 6/المبدأ 10ISSAIتنفيذ  استيفاءهذا العنصرهو كسابقيه يعتمد على                  

المعرفة  توسيع لمواصلة المعلومات على استخداماألجهزة العليا للرقابة  قدرة العنصريسلط الضوء على

وغيرها،  اللوائح اإلقليميةأن يستجيب لمعايير جديدة /معدلة، و  الجهازوالمهارات للموظفين واإلدارة.على 

 40،ألجهزة العليا للرقابة ل؛مراقبة الجودة 6،المبدأISSAI 10، المكسيك .)إعالن تعليمية كمنظمة و يعمل

ISSAI  4، العنصر) 

 ( منظمة تعليمية ) المعلومات وتطوير المعرفة والمهارة على استخدام الجهازقدرة   . 6

 عالية الجودة وتكافئ على االعمال تعترف ثقافة تسعى جاهدة لتحقيق أناألجهزة العليا للرقابة على        

على مستوى  ان تسود هذه اللهجة الجهاز رئيسعلي  تعيني تلك الثقافة . لتحقيقالجهاز في جميع أنحاء

 والكفاءات الالزمة المهاراتيجب أن الديوان.  أعمال الجودة في جميع االدارة العليا ، وهو ما يؤكد أهمية

 ، الجهاز والوفاء بمسؤولياتها يجب ان و تطور من قبلألجهزة العليا للرقابة ا مهمة لتحقيق ألداء العمل

 المساءلة و تطورهم المهني. )مبادئ الشفافية لتشجيع لجميع الموظفين ينبغي أن تعززالتعلم والتدريب والتي

، 20 ISSAI 40 ، لألجهزة الرقابية  مراقبة الجودة ؛ 6 ، المبدأ  ISSAI  4و 1، العنصر) 

 المراجعة والمعايير منهجية المجال الرابع

وهو ما  . إعداد التقارير التخطيط إلى من مرحلة المراجعة و المعاييرعملية المراجعة منهجية تغطي    

المراجعة و  الموارد البشرية واالتصاالت. منهجية أخرى مثل إلى مجاالت بعض العناصرقريبة يعني أن

 العناصر التالية: المعاييرتشمل

وتوقعات أصحاب  الحالية : تقييم القيود، والمسائل خطة المراجعة السنوية التي تغطي .الخطة1

واضح لتغطية المراجعة ، انتظام  خطط االنشطة,  المصلحة، وتقييم المخاطر لتحديد األولويات، بيان

 األعمال المتأخرة ومعالجة مراجعة االداء

األجهزة العليا للرقابة بموارد المحدودة. يجب على  عادة تعمل بشكل طبيعي للرقابة العليا هزةاألج      

من  على المستوى المطلوب أعمالها لتنفيذ مجموعة لديها الموارد وما إذا كانت برنامج عملها النظر في

 وتحسين لتحديد أولويات عملهاأن يكون لها نظام األجهزة العليا للرقابة يجب على  ، ولتحقيق ذلك . الجودة

. إذا  ضرورة المحافظة على الجودة من الجودة والتي تأخذ بعين االعتبار إلى المستوى المطلوب مواردها

في  إجراءات تضمن ان الجهازلدى  يجب أن يكون ، وتشكل خطرا على الجودة غير كافية كانت الموارد

 إخطار السلطة التشريعية كسب انتباهه ، وعند االقتضاء ل الجهازيتم إخطار رئيس  عدم وجود موارد حالة 

: قبول  3، العنصر  ISSAI 40 ،لألجهزة العليا للرقابة )مراقبة الجودة  الموازنة. أو سلطة اعداد

 واستمرار(

 عمليات المراجعة لتنفيذ بالمعلومات الالزمة الجهازلتزويد  كنظام السنوية خطة المراجعة تعمل       

 العام للمراجعة أكثر تفصيال عن التخطيط  لتوجيه 1الوحدة  من 3الجزء  الرجوع إلى . كفؤة وفعالة بطريقة

 السنوية.
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  المعايير الدولية التوائم مع – لوائح المراجعة أ.2

، والقواعد و  السلوك االخالقية، والمعاييرالمناسب  العملاألجهزة العليا للرقابة  يجب ان تستخدم        

 بها.  المعترف وضع المعاييروهيئات ال أو غيرها من INTOSAI ، IFAC من رسمية استنادا على وثائق

 مراجعةال منهجيات السياسات واإلجراءات واألدوات مثل ان تتاكد من اناألجهزة العليا للرقابة  يجب على

األجهزة . ويجب على الجهاز من مسؤولية هي األعمال التي مجموعة من لتنفيذ في مكانها الصحيح المناسبة

 أن تتماشى يجب وفي الختام جميع األعمال المنفذة. في المعايير المعمول بها التاكد من اتباعالعليا للرقابة 

لألجهزة  مراقبة الجودة ؛ 3المبدأ ،ISSAI 10، المكسيك )إعالن مع المعايير الدولية ةالمراجع لوائح

  وغيرها من األعمال(. : أداء عمليات التدقيق5، العنصر  ISSAI   40، الرقابية

االنتهاء  بعد أن تم إلكمال عملية المراجعة و في الوقت المناسب الجهاز سياسات وإجراءات وينبغي أن توفر

 (  ISSAI (e)  40.6 )      . التوثيق واالرتباطاتخاذ تدابير الستبقاء سرية  ينبغي .و المراجعة تقارير من

2 
ب
 التدريب المتصلة ببرنامج - لوائح المراجعة .

 األدوات، مثل و واإلجراءات  السياسات المناسبة التاكد من  أناألجهزة العليا للرقابة يجب على        

. وينبغي الجهاز من مسؤولية هي األعمال التي مجموعة من لتنفيذ في مكانها الصحيح المراجعة منهجيات

والتحديث المنتظم من قبل  تطورهم المهني لتشجيع لجميع الموظفين والتدريبتعزيزالتعلم  أيضا دعم

 (5و  4، العنصر   ISSAI  40 لألجهزة الرقابية، مراقبة الجودة . )األجهزة العليا للرقابة

2 
ج
 بانتظام مراجعتها وتحديثها - لوائح المراجعة 

 واإلجراءات واألدوات، مثل السياسات المناسبة التاكد من  أناألجهزة العليا للرقابة يجب على        

. للتأكد  الجهاز من مسؤولية هي األعمال التي مجموعة من لتنفيذ في مكانها الصحيح المراجعة منهجيات

)مراقبة  . بانتظام  وتحديثها القيام بمراجعتهااألجهزة العليا للرقابة مناسبة على  المراجعة لوائح من أن

 (5، العنصر  ISSAI  40 الرقابية،لألجهزة  الجودة

أدوار ومسؤوليات  / ، ب الجهازسياسات وإجراءات /  أ :  وضمان الجودة تدابير الرقابة جودة أ.3

تنفيذ  /طبيعة ونطاق و تكرارية د ذلك في  بما  ، لها والمخطط  المحددة المراجعة نوع من / محددة، ج

 للمعايير الدولية الكامللالمتثال  التوجيه ضمان الجودة أو كتيب

 عمليات المراجعة بتأكيد معقول بأن تزويده تهدف إلى وإجراءات وضع سياسات الجهاز يجب على       

 ،وأن بها  المعمول والتنظيمية والمتطلبات القانونية الصلة ذات  وفقا للمعايير تنفيذها وأعمال أخرى يتم

 واإلجراءات هذه السياسات الراهنة. وينبغي أن تتضمنتتناسب مع الظروف  يصدرالتقارير التي الجهاز

  :التالية 

 العمل المنجز في نوعية تعزيز االتساق المسائل ذات الصلة ( أ

 اإلشراف مسؤوليات  ( ب

 1220.2؛5 ، العنصر ISSAI  40 ، الرقابية  لألجهزة )مراقبة الجودة مسؤوليات المراجعة   ج(

ISSAI) 

 

 المراجعة تقارير االنتهاء من بعد أن تم في الوقت المناسب الجهاز  وينبغي أن توفرسياسات وإجراءات
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،  ISSAI 40  ، لألجهزة الرقابية اتخاذ تدابير الستبقاء وسرية وثائق المراجعة.)مراقبة الجودة .وينبغي

 (5العنصر 

 آخرين  أوالمراجعة النظيرة من قبل . ضمانات الجودة4

 السياسات واإلجراءات مصممة لتوفيره بتأكيد معقول بأن متابعةعملية  تأسيس الجهاز يجب على       

 :اآلتي  عملية المتابعة .يجب على على نحو فعال وتعمل وكافية ذات صلة هي مراقبة الجودة المتعلقة بنظام

العمل  ، بما في ذلك مراجعة لعينة من لمراقبة الجودة الجهاز نظام تقييم و عتبارمستمرإ ان تتضمن  أ(

 الجهاز التي يقوم بها المنجزعبرمجموعة من األعمال

 والمناسبة لديهم الخبرة الكافية الجهازفرد أو أفراد في  أن تسند إلى مسؤولية عملية المتابعة تتطلب  ب(

 لتحمل هذه المسؤولية،  والسلطة

أي  العمل في وا فييشارك أنهم لم )أي يكونوا مستقلين  ان المراجعة أن الذين يقومون بعملية  تتطلب ج( 

:  6، العنصر  ISSAI 40 ، جهزة العليا للرقابة لأل لمراقبة الجودة(. )مراقبة الجودة  عملية مراجعة

 المتابعة( 

فيما  الشكاوى واالدعاءات مع بشكل مناسب التعامل تهدف إلى وإجراءات سياسات الجهازيضع  ينبغي أن

على االمتثال  الجهاز يفشل عندما الحاالت هذه.وتشمل  المنفذة أعمال المراجعة يتعلق بجودة

لألجهزة  لمراقبة الجودة. )مراقبة الجودة الجهاز التنظيمية والقانونية ومع نظام والمتطلبات بالمعاييرالمهنية

 : المتابعة(6، العنصر ISSAI 40 ، الرقابية

 بمساعدة الحاسوب اإللكترونية وتقنيات المراجعة أوراق العمل مثل المراجعة اساليب . 5

 )إعالن ليما، . المتعلقة باالدارةالمالية والتقنيات العلوم مع تقدم المراجعة أساليب أن تتكيف دائما يجب        

1 ISSAI: المراجعة( .أساليب وإجراءات13 القسم 

 واألدوات، مثلواإلجراءات  السياسات المناسبة بأن لديهااألجهزة العليا للرقابة تتاكد  يجب أن        

. )مراقبة الجهاز من مسؤولية هي األعمال التي مجموعة من لتنفيذ في مكانها الصحيح المراجعة منهجيات

  (5، العنصر ISSAI 40،األجهزة العليا للرقابة الجودة 

 الذين تمت مراجعتهم مع المراجعة لعملية للديوان استراتيجية االتصال .تنفيذ6

 لضمان ان تلك النتائج للتحقق من المناسبة من اتباع اإلجراءاتاألجهزة العليا للرقابة تتاكد  يجب أن       

 الفرصة للتعليق العمل. هذه فرصة لتقديم تعليقات قبل انهاء لديها الجهاز عمل األطراف المتاثرة مباشرة من

 الديوان.   تقريرمتاح للجمهورمن قبل وجود أو عدم وجود بغض النظر عن يجب أن تكون موجودة

المراجعة / ذات الصلة، د المجالت / الهيئات المهنية، ج/ ب خبراء مختصين  /أ اتصال الديوان مع : أ. 7

  األخرى القطاع العام المؤسسات مراجعةـ/ه  الداخلية

في الوقت المناسب وعلى نحو واسع عن أنشطتها ونتائج  تبلغ يجب أناألجهزة العليا للرقابة          

السياسات  وغيرها من الوسائل. وينبغي أن تضع والمواقع اإللكترونية وسائل اإلعالم التدقيق من خالل

 محفزة بيئة خلق  منخفضة. وهذا يشملالجودة ال أوتثبيط أو تمنععالية الالجودة  التي تشجع واإلجراءات

،  ISSAI 20، والمساءلة الشفافية )مبادئ . االستخدام السليم للحكم المهني وتعزيز تحسين الجودة تشجع

  (8المبدأ 

األجهزة لمساعدة   فعالة  وسيلة هو INTOSAI داخل مؤسسات التبادل الدولي لألفكار والخبرات       

 (  .التبادل الدولي للخبرات 15 القسم ،ISSAI  1 )إعالن ليما في إنجازمهمتهمالعليا للرقابة 
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  التوصيات السابقة متابعة  - أ. تقارير الديوان ينبغي أن تكفل8

 المراجعة أن الكيانات لضمان خاص بها نظام متابعة داخلي ينبغي أن يكون لدواوين المراجع العام        

الهيئة  تلك التي أدلت بها دواوين المراجع العام والتوصيات وكذلك بشكل صحيح مالحظات تعالج

 المكسيك ة الخاضعة للمراجعة، حسب االقتضاء. )إعالنالجه التشريعية، واحدة من لجانها أومجالس إدارة

،10 ISSAI،  7المبدأ) 

األهمية  اعتبارات للتقارير، وسهل االستخدام مع قياسي هيكل - ينبغي أن تكفل الجهاز. تقارير  ب. 8

 النسبية

يجب ان تعرض التقاريرالوقائع وتقييمها بطريقة موضوعية وبطريقة واضحة وتقتصر على        

 .طريقة 17 القسم ،ISSAI 1 وسهلة الفهم. )إعالن ليما، التقاريردقيقة صياغة يجب ان تكون الضروريات.

 إعداد التقارير(

 أصحاب المصلحة .االتصاالت وإدارة الخامس المجال

. اليوجد الجهاز في االتصاالت الداخلية والخارجية يغطي مجال االتصاالت وإدارة أصحاب المصلحة       

لالفصاح   أصحاب المصلحة دراجإل  المجال يستخدم هذا ونتيجة المراجعة. ألداء خاص مجال ICBF  عند

 العناصر التالية: يشمل االتصال وإدارة أصحاب المصلحةإن عن المعلومات. 

اإلطار  : على أساس والخارجية االتصاالت الداخلية  التي تغطي االتصاالت واستراتيجية . سياسة1

 SWOTتحديد األولويات(،  )بما في ذلك ، والرؤية والرسالة والقيم، وتحاليل أصحاب المصلحة  القانوني

 GAPواعتبارات تحاليل  أوتحليل مماثل

 واالستراتيجية. ماللعامة عن قوانينها، والمسؤوليات، والمه تعلن ان األجهزة العليا للرقابة يجب على        

األجهزة العليا والعمليات واألساليب و االبالغ عنها. ويجب على  معاييرالمراجعةتتبنى  وينبغي أيضا أن

وسائل  في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع عن أنشطتها ونتائج المراجعة من خالل االبالغللرقابة 

و  2 ئ، المباد ISSAI 20، والمساءلة الشفافية وغيرها من الوسائل. )مبادئ والمواقع اإللكترونية اإلعالم

 (8و 3

 كتيب E - AFROSAI لتنفيذ المعايير. وقد وضعت سياسة تواصل واستراتيجية  هناك حاجة إلى       

 – Eالمذكورة. ) تعتمد على المدخالت  التواصل وإستراتيجيةات سياس أفضل كيفية تحضير عن

AFROSAI 2010 ؛ العليا لمراجعة الحسابات للمؤسسات : اتصال وكتيب عن االتصاالت)  

 PAC و  السلطة القضائية  والبرلمان،  الديوان التواصل بين قنوات .2

 في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع مع األطراف المعنية. األجهزة العليا للرقابة يجب ان تتواصل         

للتواصل  يجب أن تكون هي أهم االطراف نظام للمحاكم والقضاء في البلدان التي لديها PAC  البرلمان،

  20 ، المكسيك هذه الجهات. )إعالن قنوات اتصال مع انشاءب الجهازيقوم  أن . ولذلك فمن المهمالجهازمع 

ISSAI  8، المبدأ)  
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  ةيهيئات الرقابالوزارة المالية و مع الخاصة  لقاءاتا .3

مع  تعاونيينبغي أن و،  اضطالعه بمسؤولياته في الكامل حرية التصرف لجهازلينبغي أن يكون          

التواصل  ينبغي فتح قنوات األموال العامة. استخدام وإدارة لتحسين التي تسعى أوالهيئات العامة الحكومات

ان تنشأ هذه  سنويا االجتماعات المقررة المهم بجانب فمن ومع ذلك،  الهامة. والجهات المعنية الجهاز بين

اجتماعات  ترتيبب مفيدة وان تكون  سهولةالتتسم ب المالية وهيئات الرقابة  ووزارة الجهاز بين العالقة

 (3،المبدأ  ISSAI  10، المكسيك مخصصة. )إعالن

تنفيذ  / والرسالة واألهداف والغايات وب رؤية الموظفين محاذاة/ أ بما في ذلك: أ. االتصاالت الداخلية4

 فعالة مشاركة ممارسات

 استراتيجية متاحة للجمهور. من أجل تحقيقوتنظيماتها و تقوم بوضع قوانينها،  للرقابةاألجهزة العليا        

أن  الداخلي، وغيرها من الوسائل عبر وسائل االتصال التاكد الجهاز يجب على االتصال الخارجي هذا

( )مراقبة 2، المبدأ  ISSAI 20، والمساءلة الشفافية )مبادئ للقيام بعملهم. المسائل يفهموا تماما الموظفين

 (4، العنصر  ISSAI 40، لألجهزة الرقابية الجودة

 االتصاالت. عن E - AFROSAI كتيب في والداخلية موضح كيفية تطويراالتصاالت الخارجية       

األكاديمية والمجتمع الدولي  والمؤسسات اإلعالم والجمهور، عبرالتواصل مع الجهاز تعزيز .5

 والمنظمات.

عن أنشطتها ونتائج  على نطاق واسع في الوقت المناسب يجب ان تبلغاألجهزة العليا للرقابة         

مع  علنا تتواصل وغيرها من الوسائل. ينبغي أن والمواقع اإللكترونية وسائل اإلعالم المراجعة من خالل

 العامة. في الساحة مرئية المراجعةنتائج  وجعل عملياتها عن أوغيرها من األطراف المعنية وسائل اإلعالم

الخاصة  أهم االستنتاجات في واألكاديمية المصلحة العامةاألجهزة العليا للرقابة تشجع  يجب أيضا ان

 ( 8، المبدأ  ISSAI 20 والمساءلة، الشفافية بها.)مبادئ

  ،المراجعة وأداء نتائج أ.6

األنشطة الحكومية.وينبغي أن  بشأن تقارير استنتاجاتهم علنا عن نشرت األجهزة العليا للرقابة عليوينبغي  

 (ISSAI 20 والمساءلة، الشفافية بالديوان. )مبادئ الخاصة اإلجراءات واألنشطة التقارير تتضمن

بالنسبة  .ISSAI والمبادئ التوجيهية المعايير المنصوص عليها في للمتطلبات األساسية ICBFيوفر

 مراقبة الجودة. بنظام أساسا تتعلق المتطلباتهذه النظامية  للمراجعة
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                                                                                 : فحص نظام ضبط الجودة المؤسسي للمراجعة النظامية (ICBF)اوراق عمل  2.3

ICBF 1. النظاميةالمؤسسية للمراجعة  نظم مراقبة الجودة مراجعة 

 القانون .1

 المالحظات ال نعم ISSAIمرجعية   السؤال 

1.1 

 

 الوصول غير المقيد و االستفادة من المعلومات الجهاز هل لدى

والجهة الخاضعة  إلى البرلمان عن المراجعةتقديم تقرير و لتنفيذ

 الجمهور؟ التقارير للرقابة فضال عن جعل

ISSAI 1 

ISSAI 10 

   

 والنفقات  اإليرادات لمراجعة جميع الصالحية الجهاز هل لدى 1.2

 العامة؟ 

ISSAI 10    

 (5و  2)المجال    تنظيم، اإلدارة واالتصاللا 2

االلتزام  وتعزيز متطلبات الجودة هل اإلدارة تضع 2.1

 والتحسين المستمر؟   تقاريرعالية الجودةل بالمعاييرالمعتمدة،

ISSAI 40    

 وتطوير لتسيير سنوية وخطط استراتيجيات واضحة هل هناك 2.2

وتنفيذها  للموظفين بوضوح إبالغها يتم والنظامية   المراجعة

 ومتابعتها؟

Annual Overall Audit 

Plan, AFROSI- E 

2009 

   

بما  تستخدم،النظامية  هل ممارسات اإلدارة السليمة في المراجعة 2.3

التدريب(  )بما في ذلك واإلشراف والتوجيه األداء في ذلك إدارة

في  الجيدة الموظفين، وإدارة الوقت وإدارة المشاريع من

 ؟مراجعةتنفيذعمليات ال

ISSAI 20    

في  وفعاليته كفاءته ويرفع تقارير عن ، يقيم الجهازيراقب  هل 2.4

 ، بما في ذلك المدى  الذي يتم فيه تنفيذ النظامية المراجعة إجراء

 المراجعة ؟توصيات 

ISSAI 10    

 ( 3تطوير وتأمين المهارات للمراجعة النظامية ) المجال         3

 المسارات الوظيفية للتوظيف والترقية واالحتفاظ بالمراجعين هي 3.1

 إلنتاج للمراجعين المهنيين الديوان حاجة تقييم بناء على

 تقاريرذات جودة عالية؟ 

ISSAI 40    

على  المعارف والمهارات من المستوى الحالي يقييمالديوان  هل 3.2

االحتياجات  وكذلك االحتياجات التدريبية لتحديد أساس منتظم

 والمستقبلية؟  الحالية  والتنظيمية الشخصية

ISSAI 40    

 يتم تنفيذها  التي التدريب خطة مضمنة في هذه االحتياجات هل 3.3

 ، لبناء القدرات يباألسال باستخدام مجموعة متنوعة من بنجاح

المهني المستمر، التدريب العملي والتدريب الداخلي،  مثل التعليم

 ، و التوجيه؟

ISSAI 10 

ISSAI 40 

   

المراجعين والمقاولين  أن معمول بها للتاكد من أنظمة هل هناك 3.4

والموضوعية   للنزاهة واالستقاللية يلتزمون بالمعايير األخالقية 

 والحياد والسرية المهنية والكفاءة؟

ISSAI 10 

ISSAI 20 

ISSAI 30 

ISSAI 40 

   

 ( 3)المجال  المراجعةمنهجية و معايير  4
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)وثائق  اللوائح يمكنهم الحصول واستخدام  المراجعين جميع هل 4.1

 المعايير الدولية؟ تتماشى مع أيضا( محدثة

ISSAI 10    

 

 

 

لمخاطر  تقييم شامل  إجراء السنوية خطة المراجعة هل تشمل 4.2

المخاطر وبيان  من تحديد األولويات ، وتقييم المخاطر مع القيود

 معالجة االعمال غير المنجزة ؟ مع تغطية المراجعة واضح عن

Annual Overall Audit 

Plan, AFROSI- E 

2009 

   

المديرين  منالجودة  مراجعة مسؤوليات من أن الجهاز هل يتاكد 4.3

 ويتم االلتزام بها؟  بشكل واضح  تعرف التنفيذيين

ISSAI 40    

يقوم بمراجعة المهام  كيف ومتى سياسة بشأن الجهاز لدى هل 4.4

 قبل الموافقة عليها ؟

ISSAI 40    

نظام مستقل لمراجعة نظم مراقبة الجودة لعمليات  هل هناك 4.5

 المراجعة  عمليات من لعينة مراجعة ، معالنظامية  المراجعة

  )ضمان الجودة(؟ المنتهية

ISSAI 20    

بطريقة موضوعية و  يعطي حقائق  السنوي  تقريرالمراجع هل 4.6

 ويشمل متابعة  الضروريات، بشكل واضح ، ويقتصر على

 التوصيات السابقة

ISSAI 1 

ISSAI 10 

   

المراجعات  من ان تنفيذ الجهازإذا كان ذلك ممكنا: هل يتاكد  4.7

، وأن لمعايير الدولية  باالستعانة بمصادر خارجية  تتم وفقا ل

 ؟ جهازللملكا  تصبح  ملفات المراجعة

ISSAI 40    
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 القطاع العاملمراجعة الشاملة  السنوية خطةالالجزء الثالث. 

 -:مقدمة  3.1

 خطة مراجعة شاملة. جهازلدى المعايير المراجعة ان يكون و مجال منهجية في   ICBFـ لايتطلب 

 ككل. لنظاميةتجميع  الخطة  لغرض المراجعة امعالجة و اتتطبق على عملي لجزءالتوجيهات في هذا ا

 -:مراجعة القطاع العام  الخطط في مستويات 3.2

األهداف  تحقيق ضمان وهي وظيفة حاسمة فيجهاز ال في مستويات مختلفة التخطيط على يتم       

 لشاملةا السنوية، خطة المراجعة السنوية ستراتيجية، الخطة التشغيليةاالخطة ال والغايات.وتشمل الخطط

كل  للمراجعة الفردية.ومن المتوقع أن وخطط عمل أوبرامج عمل الوظيفية  األخرى، وخطط وحدة والخطط

 مسؤولياته. على أساس مستوى التخطيط يقوم بوظيفة يجب أنجهاز مديرفي ال

 هذه نظرة .أدناه.1في الشكل  كما جهازال في السنوية تربط بين الخطط المختلفة الشاملة خطة المراجعة       

 .جهازال في نظام التخطيط من  جزءاً  التي يمكن أن تكون وثائق التخطيط عن شاملة

 يشير إلى(  1) الديوان. الرقم في مختلف المستويات الخطط على صلة قوية بين كون هناكتينبغي أن 

 الخطط بين إضافية على سبيل المثال، عالقات أفقية قد يكون هناك ليس كل هذه العالقات. بعض، و

 الوظيفية.

ومن ثم  التشغيلية السنوية الخطة وصوال الى الخطة االستراتيجية األحكام الواردة في تتالى يجب أن      

وحدات  خطط يجب أن تعكس المقابل، األخرى. فيوالخطط الوظيفية  الشاملة خطة المراجعة السنوية إلى

جهزة اال التشغيلية السنوية. في والخطة الشاملة خطة المراجعة السنوية بموجب أحكام األعمال التفاصيل

 أعاله.على سبيل المثال، قد تجمع تلك المذكورة أبسط من السنوية تخطيط المراجعة عملية قد تكون الصغيرة

الحصول على جميع  قد اليكون عمليا ألنه وثيقة واحدة في ة و الخطط الوظيفيةالتشغيلية السنوي الخطة

خالل نفس  مختلف المستويات الخطط على الخطط السنوية. يجوز القيام بتجميع وأنواع المستويات المختلفة

 من الزمن. الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

  الديوان في الخطط مستويات   .1الشكل 

 التخطبط االستراتيجي

 االدارة العليا       المسئولية:

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطط السنوية للديوان

 العليا/المنسقالمسئولية:االدارة 

 

 

 

   

 الرئيسة الوظائف               الخطط السنويةالوظيفية

 الوظائف  المساعدة                                                     منسقالالمسؤولية:اإلدارة العليا،

 

 

 

 

 

 

 

 اطار بناء قدرات المؤسسات و السياسات و االجراءات ذات الصلة 

 

 

 

 

 

(2الخطة االستراتيجية )  

قد يكون . لديوانل على المدى الطويل لتخطيطاتوفير  

بما في ذلك  االستراتيجية الثانوية عدد من الخطط هناك

 و/او مراجعة االداء( ( IT              المعلوماتتقنية 

 

 

(3) السنوية الخطة التشغيلية  

المجاالت ذات ، وتحديد السنوية تحديد األهداف

 الخطة تقييم على أساس والمؤشرات األولوية

المخاطرو االستراتيجية  

 مثال:خطة االتصال
مثال:خطة الموارد 

 البشرية السنوية
خطة   ICTمثال لذلك 

 المراجعة السنوية
 (4السنويةالعامة )المراجعةخطة 

 القيود تقييم 

 للمراجعة  ططخانشطة ال تجميع

 ومراجعة األداء النظامية

  لمخاطرلتحديد ل تقييموجود

 مخاطر المراجعة أولويات

 تغطية عن  بيان واضح تشمل

   المراجعة

 اعمال المراجعة غير معالجة

 المنجزة
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 (5طط وحدات االعمال )خ

 المسئولية:  كبار المدراء

 

 

 

   

 (6خطط المراجعة/ المشاريع)

 المسئولية: المدراء التشغيليون

 

 

 

 

-E                   ( منICBF) القدرات المؤسسية إطارالبناء تبني   مع يبدأ الجهاز في التخطيط  /1

AFROSAI.  أحكام تترجمان  لجهازا وإجراءات ينبغي لسياسات ICBF  على ذات الصلة  تشريعو اطر ال

 .للجهاز التخطيط توجه عملية و ممارسات العمل

 

 غطي فترةي على مستوى عال من التخطيط االستراتيجي بدءاً  مستويات مختلفة،  يجري على التخطيط/.2

قرارات بشأن الوالتوجيه، واألهداف، واتخاذ  لجهازا استراتيجية عملية تحديد تنطوي عليه سنوات. 5- 3من

وينبغي أن  .وازنات والقوي البشرية،بما في ذلك الم هذه االستراتيجية لتحقيق الموارد المتاحة كيفية تخصيص

 التنمية للمناطق حيث أيضاو تعير اهتماما  الجهاز في أوالروتينية األنشطة الجارية الستراتيجيةالخطة ا تشمل

 قد ةجهزاال . بعضICBF واحد أوأكثر من جوانبب عادة ترتبط االستراتيجية التنموية المناطق ضرورية.

 في وثائق منفصلة. األداءأومراجعة  المعلومات تقنية على سبيل المثال تغطي استراتيجية مختلفة خطط تعد

 

سنة  خالل حيز التنفيذسيوضع  ستراتيجيةاالخطة من الجزء اي أو كيف، التشغيلية السنوية الخطة تصف /.3

 اإلجراءاتانها تفصل  الفعال للخطة االستراتيجية. والتنسيق التنفيذ السليم لضمان ذلك مالية معينة. ويهدف

 ، تعيينالتقليصفي غضون عام، والمخاطر المرتبطة بها، واستراتيجيات  استراتيجية أحكام كل الالزمة لتنفيذ

جراء  شير إلى اإلجراءات المحددةتو ، وتحديد األطر الزمنية وتحديد الموارد المطلوبة،المسئوليات

 التغييرات.

 /االعمالمراجعةوحدة 

 االنشظةو  ماقساالخطط 

خطط المشاريعو  

( / ICTوحدة االعمال ) 

 خطة القسم 

وحدة اعمال الموارد 

البشرية/ خطة القسم و 

خطط االنشطة و 

 المشاريع

وحدة اعمال 

االتصال/خطة القسم 

و خطط االنشطة و 

 المشاريع 

/ 1المشروع   

2المشروع   

3المشروع   

 

 

/ 1المشروع   

2المشروع   

3المشروع   

 

 

/ 1المشروع   

2المشروع   

3المشروع   

 

 1المراجعة 

 2المراجعة 

 3المراجعة 
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لمحدد ا مجالالمن  أوجزءاً  لمجال على أساس سنوي الوظيفية عدد من الخطط إعدادتقوم ب االجهزة عادة /.4

 ساسية للجهاز.المراجعة األ ماو"مهالمساعدة وظائف ال على حد سواء هذه الخطط . وتغطيICBF في

 هذه الوظيفة تم تحديدي للجهازبالنسبة  .المنشأة أهداف في تحقيق مباشرة تساهم الوظيفة األساسية

 ة خدماتعماالد وظائفال. توفر المراجعتقرير  إنتاج ؤدي إلىتي تال وظيفة المراجعةعلى انها  األساسية

 اإلدارية. )خطة التنمية(، واالتصاالت، والخدمات األساسية، على سبيل المثال الموارد البشرية للوظائف

 السنوية. المراجعةالسنوية، وخطة االتصال وخطة  خطة الموارد البشرية الوظيفية الخطط ويمكن أن تشمل

هذه  عدادإل. الجداول الزمنية للديوان  السنوية الخطة التشغيليةبمباشرة  الوظيفية الخطط رتبطت يجب أن

 التشغيلية السنوية. مع الخطة تتداخل قد الخطط

 

عموما  خططال إنشاء المزيد من الىالشاملة  المراجعة السنوية خطة ألحكام الواردة فيا ؤديتقد             

ولتحقيق  مراجعة.التغطية  زيادة من الهدف جهازال دحديمستوى أكثر تفصيال. على سبيل المثال، قد  على

ان  الديوان. يجب خطة تنمية تغيير في تدريبا، وهو ما قد يتطلب اكثر لمراجعينحاجة  قد تكون هناك ذلك،

 .الجهازالسنوية  الخطة التشغيلية من الشاملة السنوية خطة المراجعة في نزوال األهدافى تتال

  

 بما في ذلك السنوية والخطط الوظيفية الخطة االستراتيجية، الخطة التشغيلية إعداد وتقع مسؤولية         

ومع ذلك،  ، أواإلدارة العليا.األجهزة العليا للرقابة  إدارة تقع على عاتق الشاملة المراجعة السنوية خطة

ان  ماب لمساهمة.في ا فرصةلهم ال ان تتاح الجهازفي  مستويات مختلفة على المعنيين ينبغي لجميع الموظفين

 اإلدارة العليا فمن المستحسن أنككل  الجهازخطة المراجعة السنوية الشاملة تغطي اكثر من عنصر في 

 الخطط. إعداد هذه لإلشراف على منسق، أو فريق تعين

وعادة ما  الوظيفية. الخطط تفسيرأحكام لمواصلة خططتعد ال على مستوى القسمأو وحدة أعمال في / .5

 من قبل في وقت الحق التي تمت الموافقة عليها الجهاز أو أجزاء من وحدات األعمال قبل رؤساءمن  تكون

واألنشطة المحددة المراجعة عمليات  مزيدا من التفاصيل عن ميتقدالمراجعة ب خطة تقوم وحدة اإلدارة العليا.

وظيفية ال خططال الت منمدختاخد بعين االعتبارالالشاملة وينبغي أيضا أن  المراجعة السنوية في خطة

 خرى.األ

 

 اتوحد طخطو  الشاملة السنوية ة المراجعةخط التي تم تحديدها في المراجعةوأنشطة وعمليات  .مشاريع6

 المراجعة أو النشاطأو  للمشروع تنفيذيالمديرال بها.إن  خاصة خطط تفصيليةلها  األعمال ينبغي أن يكون

 مسئولية معالجهاز في لمراجعات الفردية، مسؤول رفيع المستوىل هذا المستوى. الخطة على إعدادب يقوم

 المراجعة لوائح إلى الرجوع التخطيط الرئيسية. ويمكن وثائق عن الموافقة على مسؤول لمراجعةا على

 التخطيط لعمليات المراجعة الفردية. عن لمزيد من التفاصيل
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 الشاملة السنويةخطة المراجعة  أهداف    3.3

 

 تقارير إلنتاج المؤدية لجهازبا األساسية المتعلقة الجوانب مع الشاملة السنوية خطة المراجعة تتعامل

نبغي ي أنها الجهاز قيادة التي تعتقدمناطق المراجعة  و المراجعةتحديد ب هذه العملية وينبغي أن تبدأ .المراجع

 ،موجودة تكونينبغي أن  اأنه وحقيقة الشاملة خطة المراجعة حددت ICBFيذكر العام. أن تركزعليها خالل

 ما يلي: بما في ذلك

 تقييم القيود؛ -

 اومراجعة األداء. النظاميةللمراجعة خطط النشاط  -

 تقييم المخاطر لتحديد أولويات مخاطر المراجعة.وجود  -

 تغطية المراجعة؛ عنبيان واضح  -

 ة األعمال المتأخرة.معالج -

 ؟ المراجعة  ةالشامل السنوية خطة استخدام المعلومات فيألجهزة العليا للرقابة ل يمكن كيف

 الشاملة الخطة السنوية التالية في استخالص االستنتاجات ذات الصلة، ينبغي تحليل المعلومات بعد

 لمراجعة:ل

 في العام. )تغطية المراجعة(  خالل يتعين القيام بها  التي المراجعات قائمة -

 .المراجعة لتدوير والحاجة الموارد المتاحةمع اعتباراألعمال المختلفة،  إلى وحدات المراجعة احالة -

 أوالتعاقد عليها. داخليا التي يتعين القيام بها المراجعات تحديد -

 الصغيرةالوحدات مراجعة منهجية  تطبيق فيها  يسمح يت'ال صغيرةال المراجعات -

 مراقبة الجودة اطرالتي تحتاج إلىوعالية المخ الكبيرة المراجعات -

 .المراجعة وحدات أعمال إلى الجهاز ميزانيات توزيع -

 للسنة. والمراجعة التقويمية المراجعةعمليات  توقيت -

  .المراجعة غير المنجزة تراكمات لمسح إجراءات -

 واالعتبارات لخطط أخرى.المبادرات  -

 التالية: المراجعة أن تشيرإلى المناطق لمراجعةل الشاملة السنويةوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للخطة          

 ةالشرعي المراجعة و  البيئة، والمشتريات، بما في ذلك موضوعات أومجاالت التركيز مراجعة  -

أو)موضوع( النظامية  المراجعةكجزء من عملية  هذه التركيز مناطقمراجعة  مع أوالتحقيق. سيتم التعامل

 ؛ عرضية مراجعة

 البرلمانية.  طلباتال عمليات المراجعة الخاصة، بما في ذلك بناء على -

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 الشاملة السنويةالمراجعة خطة  أنموذج 3.4

 

 واألنشطة ذات الصلة النظامية مراجعةالعن  المعلومات الشاملة السنوية المراجعة تتضمن خطة            

 قد يطلبها الخاصة التي المراجعات ذات الصلةاألنشطة  وتشمل خالل العام. تتم هي على وشك أن التي

 المقترح لخطةالشكل  لعام.ل تم تحديدها العرضية التي المراجعة أو موضوعات أصحاب المصلحة،

سيتم  التي ، والتي تغطي المجاالت الرئيسية التالية3.7 في الفقرة تم توضيحه الشاملة السنوية المراجعة

 هو كما يلي. الشاملة السنوية المراجعة طوط العريضة لخطة. الخالمرشدهذا  شرحها في

 

 الديوان. رئيس  مقدمة -

 لخص موجز لالنجازات الماضية.م قد يضاف .الشاملة المراجعة السنوية خطة أهداف توضح مقدمة -

 النظاميةالمراجعة  -

 وتخصيص مثل هذه  العام،خالل  تنفيذهايتم عن المراجعات التي المعلومات  يتضمن هذا القسم        

 األعمال.  إلى وحدات المراجعات

 المراجعة العرضية موضوعات -

مراجعة ال موضوعات اختيار حول أسباب وينبغي توفيرمزيد من المعلومات لهذا العام. رتياخت        

 اإلجراءات ذات الصلة. وأيضا وضع ، وإسناد الدور التنسيقيالعرضية

االختيار،  حول أسباب التي يتعين القيام بها، وتوفير مزيد من المعلومات الخاصة اتالمراجعخطط  - 

ينبغي  إلزامية تصيرالخاصة  المراجعات ن ان. حيالمراجعةوالميزانيات والجداول الزمنية ووضع برامج 

 .هذا أن يذكر

 خطة منفصلة(. تضمينه في )ما لم يتم للسنة المخطط لها تقنية المعلومات مراجعة -

 تنفيذها. المزمع الجودة جعة ضبطمرا -

 ألعمال وحدة /أقسام. المراجعةعمليات  تخصيص -

 المخاطر. مصفوفة مثل معلومات إضافية الخطة علي  تحتويأن  من الضروريصار  متي ما الملحق  -

 ة الشاملةالسنويالتخطيط للمراجعة مراحل  3.5

خطة  يتم إعداد كيف تصف التيو ، خطواتسبع  من السنوية للمراجعة عملية التخطيط تتكون       

  الخطوات هي: . هذهالجهاز الشاملة السنوية المراجعة

 لخطة؛ل .التخطيط1

 .جمع المعلومات.2

 المعلومات؛ . تحليل3

 الخطة؛ و انهاء .التواصل4

 ونشرها؛ .الوثائق5

 الخطة؛ أحكام .تنفيذ6

 .والتقييم المتابعة.7
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 التخطيط للخطة .1

 ادراجهالذي يحتاج إلى تخطيط، و  أي مشروع آخر هو تماما مثل شاملة سنويةمراجعة خطة  تجميع       

 الكيفية التي سيتم بها ،بما في ذلك هفينة ويتطلب الموارد المخصصة له. هناك الكثيرللتفكيروازالم ضمن

 مختلف الن يأمر ضرور وتقييمها. االتصاالت و متابعتها الشاملة السنوية خطة المراجعة تنفيذ أحكام

بوضوح.   محددة ومسؤوليات جداول زمنية مع لمعرفة ماهو متوقع منهم المراجعة تحتاج وحدات أعمال

 التوجيهات. المعلومات والتعليمات الالزمة لعملية التخطيط في طلبات وينبغي إدراج

 تنسيق وظيفة .2

 سنوية التفاعل والتنسيق. وضع خطط نطوي على الكثير منت الشاملة المراجعة السنوية خطة تجميع      

 فردية لجنة الىتسند غالبا ما تنسيقال، ومع ذلك، فإن مسؤولية  الجهازإلدارة   المسؤولية األساسية هي

 رئيس مسؤولية يجب أن تكون عملية التخطيط وإن كان هذاهو الحال،في نهاية في الديوان. حتى أوفريق

 يعتمد على عملية التخطيط ينبغي أن ينسق والقضايا الرئيسية. الذيالتحليل و انهاء  العتماد الديوان

 هديتم تعيين شخص واح األرجح أن صغيرة، فمنال العام دواوين المراجع. فية لكل ديوانظروف معينال

 مستوى يفضل أن يكون على تشاركاو االفراد  لجنة. فيكلتا الحالتين، يجب أن يكون الفرد بدال من كمنسق

 ته.وبيئ الديوان عنكافية  لديهم معرفة تكون يرين، وينبغي أنكبار المد

 جمع المعلومات .3

الحصول  مع بدأت الشاملة سنويةال المراجعة خطة العمليات المختلفة. تجميع علىالمعلومات  جمع يعتمد       

 أن يفهم جمع المعلومات يجب الموكل اليه در والمعلومات المستخدمة للتحليل.الشخصاالمص على الوثائق

 الوثائق. مصادروالحصول على  من أجل تحديد الجهازا فيه يعمل البيئة التي

نه ا أدناه. ينبغي  2 الجدول  في مبينة  التخطيط خالل التي ينبغي النظر فيها المحتملة وثائقال درامص       

المكلفون  المسؤولين ذلك،والتشغيلي. ومع  التخطيط االستراتيجي خالل الوثائق هذه درامص عتبارمعظمتم ا

 محتويات لفهم هذه الوثائق محتوىب على دراية وايكون يجب أن الجهاز شاملة سنوية مراجعة خطة تجميعب

 خطط أخرى.ال وأحكام
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 الشاملة السنوية المراجعة مصادرخطة . 2 جدول

 

 اين يمكن ان توجد المصادر/ المستندات ما هي المعلومات المطلوبة؟

 الموقع االلكتروني للحكومة / المكتبة البيان الرسمي من قبل السلطة الوطنية االولويات الوطنية و االهداف

 الصحف

 اين يمكن ان توجد  المصادر/ المستندات ما هي المعلومات المطلوبة؟ 

كبار  أو رئيس الوزراء الرئيس/ 

 المسؤولين

 

 تتمالتي  الجهات الحكومية وطبيعة قائمة

 مراجعتها 

  القوانين الجهات الحكومية قائمة

 أواللوائح

 

 وزارة المالية من قوائم/  زنةواالم بيانات

 

/ مكتبة العام مكتب المراجع وزارةالمالية / التشريعات واللوائح والتعاميم للجهات الحكومية البيانات المالية

 الجهاز

 الجهات الحكومية

 النفقات المدرجة في الميزانية

 الميزانية بيانات

 

 الجهاز مكتبة المالية وزارة

( PEFA) المالية العام والمساءلة  اإلنفاق

 الجهاز قابلة للتطبيق ألداءال مؤشراتال

 

 عند االقتضاء لبلد معين  PEFA تقييم

 

 البرلمان من الجهاز على تقارير توقعات

 وأصحاب المصلحة الرئيسيين

)البرلمان، وسائل  أصحاب المصلحة 

 اإلعالم، والجهات المانحة(

 

  :PEFA موقع

http://www.pefa.org 

 

لكل   PEFA تقارير عن البحث في الموقع

 حدة  على بلد

 

أصحاب المصلحة، ومقابالت،  استطالعات

 وتقارير المؤتمر، ومحاضر االجتماعات

 

 اتفاقات المانحين

 جهازلل ة اإللزاميالمراجعة  متطلبات

 

و الذين  جهازللاألطر الزمنية  عن  اإلبالغ 

 تمت مراجعتهم 

 واللوائح لجهازلاإلطار القانوني 

 السارية المالية

 

 

،  والقوانين واللوائح األخرى الجهاز قانون

  المالية اإلجراءات  على سبيل المثال قانون

 واللوائح

 المحددةاالستراتيجية  التوجيهات أولويات 

 نشطةلأل لألحكام ذات الصلة للجهاز

 واألهداف واإلنجازات

 

 نتإنتر الديوان، مكتبة خطة استراتيجية

الموازنة نفقات  الميزانية، التخطيط بيان

  للجهاز المخططة

 الجهاز تازانوام

 

 زارة الماليةو

 

ذات  السياسات الداخلية يمكن أن تشمل

المخاطر، وسياسات الموارد  سياسة الصلة

 المعلومات تقنيةالبشرية، وسياسة 

 نتنترإ ، الديوان مكتبة  الجهازالسياسات الداخلية 

)على  هدافاأل مع ونمقر األداء الفعلي

في  النهائية المراجعات عدد من سبيل المثال

وحدات  التقارير وردود الفعل من

 االستشارات األعمال

 حدة األعماللو تقارير األداء

http://www.pefa.org/
http://www.pefa.org/


39 
 

مقابل ما كان مخططا(  الوقت المحدد

 االقتراحات واألفكارالتي حدثت و  مشاكلال

 القيود

 داءاألملخص     تقييم األداء موظفي المراجعة قدرة

 

 

األدلة والمعايير  مع مستوى االمتثال

موظفي  من للديوانوالمبادئ التوجيهية 

 المراجعة

 

 ضمان الجودة وحدة تقارير أو  الجودة ضمان مراجعة

السنة  الحسابات عن مراجعيتقارير خطرعلى المستوى الوطنيال

 السابقة

 

 تقاريرالمراجع الداخلي

 

 مع مراجعي الحسابات مشاورات

 للجهازالتقرير السنوي  المسئولين

 

 المراجعةوحدات 

 ملفات المراجعة 

 المكتبة

 

 

 الموارد البشريةوحدة  عن  مصادر المعلومات الموارد البشرية إحصاءات

والمؤهالت  موظفي المراجعة عدد من

 والخبرة

 وحدات األعمال أداء تقييم مراجعة 

 

المكان المناسب  في مسح بيئي أو وظيفة متقدمة منطقةلها  كونت ينبغي أناألجهزة العليا للرقابة        

االستراتيجية، والخطة التشغيلية مدخالت للخطة  هي المسح المختلفة. نتائج هذا إلبالغ عمليات التخطيط

ذلك المركزي  على المستوى المسح البيئي يجب أن يتم تنفيذ الشاملة. المراجعة السنوية خطة وكذلك السنوية

والدولية  األحداث المحلية بمواكبة تتعلق أنها  ومن أصحاب المصلحة. جمع المعلومات حول لكي يتسنى

 وأولويات الحكومة وجداول األعمال والمقاالت الصحفية المتعلقة في وسائل اإلعالم، التي تظهر الراهنة

والمؤسسات شبه  وكذلك الشركات أو اإلقليمي أو المحلي على المستوى المركزي بالذين تمت مراجعتهم

 اإلنفاق إما للحد من مخاطر الموظفين و مهيكلة بطريقة منظمة المعلومات جمع يتم الحكومية. من المهم أن

لتسهيل  ما وسيلةبالمعلومات  يجب أن يتم تخزين النشاط. على يقضى جدا وقتا قليال لالزم أوأكثر من ا

 الموظفين. من قبل جميع الوصول إلى هذه المعلومات

 معلوماتال تحليل .4

قوالب مختلفة.  باستخدام وتحليلها جمع المعلومات من خالل عملية تم الحصول عليها التي  معلوماتال       

 التحليل . ويشمل3.7الفقرة الى الرجوعيمكن  في قوالب المعلومات يمكن إدراج كيف على مثالللحصول 

 .االعتبارات والطريقة التي يتم توثيقهاةاألولوي المجاالت ذات تحديدعلى  التركيزو العناصر المختلفة  فهم

المراجعة  مواضيع أو الخاصة المراجعةالتخطيط لعمليات  عندماعلى سبيل المثال سوف تختلف
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 خالل عملية التخطيط تحتاج إلى النظر فيها التي  المختلفة للجوانب االعتباريعطى .في هذا الفصلالعرضية

 :وتشمل هذه .القانونية للمراجعة  السنوية

 تقييم المخاطر وعملية تغطية المراجعة -

 إطار إعداد التقارير المالية تقييم -

 المراجعة العرضية موضوعات -

 مراجعات خاصة -

 المعلومات تقنية مراجعة-

 مراقبة الجودة. مراجعة -

 السنوية تحديد األهداف

 أهداف أن تصاغ .يمكنللجهاز قوانين او اهداف تحقيق للقياس التي تدعم وقابلة  دقيقة  الهدف هو نتيجة

 في الخطة هاجاادريتم  و على مستوى عال األهداف االستراتيجية يتم تعيين مختلفة. على مستويات الجهاز

أهداف  منال ىالتي تتال السنوية األهداف التشغيلية السنوية . وستشمل الخطةللجهاز  االستراتيجية

 خالل /المؤشرات. عبرمقاييس األداء التقييم لتمكين السنوية األهداف أن تصاغ . يجبللجهازاالستراتيجية 

الكيفية التي سيتم بهاتتحقق  عنيمكن توفيرها مزيد من التفاصيلال مراجعة سنوية شاملةخطة ل تجميعال

 السنوية.  التشغيلية في الخطة  المحددة السنوية األهداف

 ومقاييس األداء: المحتملة األهداف أمثلة على أدناه 3الجدول  ويشمل  

 األهداف ومقاييس األداء .3 الجدول

 مؤشرات قياس االداء / االهداف السنوية األهداف االستراتيجية الهدف بيان

لتوفيرخدمات مراجعة 

في الوقت  الحسابات

 المناسب وذات جودة عالية

 

٪ 70إلى  تغطية المراجعة لزيادة

 خالل الفترة التخطيط االستراتيجي

2011 -2014   

إلى  تغطية المراجعة لزيادة

المالي  ٪ خالل العام70

2011 

خالل  نسبة في المراجعة تغطية

 السنة المالية

 المراجعةمنهجية  لوضع وتنفيذ 

 خالل الفترة الدولية وفقا للمعايير

 2014- 2011 من

على  المراجعة نهج لمتابعة

ـ المعايير الدولية ل أساس

المراجعة ٪ من عمليات 50

خالل عام  المنفذة  النظامية

2011 

معيار  باتباع الفحص المنجز ٪

 دولي

المراجعة القانونية إصدار تقارير 

 القانونية لمهلة الزمنية خالل ا

 .2014- 2011 نهاية  بحلول

 ٪ من التقارير90إصدار

المراجعة القانونية خالل 

عام ل المهلة الزمنية القانونية

2011 

 الصادرة المراجعتقارير ٪ من

 زمنية المهلةضمن 
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 مهامب المخاطرالمتعلقة توثيقب أيضا الشاملة السنوية المراجعةخطة  تقوم ، يجب أن وباإلضافة إلى ذلك

يتم  . عادةالعرضية المراجعة موضوعات على سبيل المثال بما في ذلك ذات الصلة، النظامية المراجعة

إلدارة  المبدأ التوجيهي إلى الديوان. ويمكن اإلشارة تقييم المخاطرمن عمليات هذه المخاطرخالل تحديد

 .E-AFROSAI من المخاطر

الهدفين  يتم تحديد آخر.على سبيل المثال، هدف قتحقي ؤثر علىي قد الجهاز اهداف من هدف واحد        

 :للجهاز التاليين

 ٪.20  بنسبة تغطية المراجعة . زيادة1 

 .النظامية المراجعة  كتيب E-AFROSAI تماشيا مع الجديدة المراجعةمنهجية  . تنفيذ2

 

تزيد  سوف (1)الهدف المراجعة تغطية  وفي الوقت نفسه زيادة  (، 2)الهدف الجديدة المراجعة منهجية تنفيذ

  ايجاد اجراء يمكن هذا الخطر ويعرف عندما أعمال المراجعة. جودة محتمل في من مخاطرانخفاض

 مناسب.

 : األسئلة التالية لإلجابة على السنوية الشاملة تخطيط المراجعة عملية هذا الجزء من ويهدف

 مكنتتالتي ال األجهزة العليا للرقابة ، السؤال هوذات الصلة  ؟ هذا مراجعتها سيتم التي الجهات الحكومية -

 أن يكون لى يجوز الموارد. بدال من ذلك،  محدودية بسبب  سنويا الجهات الحكومية كافة  مراجعة من

كافة تراجع  الالتي األجهزة العليا للرقابة  .للقانون وفقا للمراجعةالوحدات  لتحديد صالحيات تقديرية لجهازا

  المخاطر. أقل تحمل التي  الصغيرة اتمراجعلل لتناوب نهجاتضع في االعتبار قد سنويا الحكومية الجهات 

ينبغي  مخاطر كبيرة التي لديها الوحداتلتحقيق أفضل النتائج؟ عموما،  الموارد ينبغي تخصيص كيف -

 .المراجعة وساعات الميزانيات ، بما في ذلك زيادةلها  المزيد من الموارد تخصيص

 ؟(الجهاز)خارج  التعاقد عليها سيتم ى الت المراجعات ما هي -

 ؟ المراجعة غير المنجزة تراكمات سيتم مسح ؟ كيفالمراجعةلعمليات  الجداول الزمنية ما هي -

 خالل العام الجهاز من قبل مراجعتها التي سيتم الجهات الحكومية عدد منب تتعلق النظامية تغطية المراجعة

 هذا ويرجع  . ومع ذلك،للجهاز يعيشرتال القانون في للجهاز يتم تضمين تغطية المراجعة  عادة، المالي.

 كافة مراجعة تستطيعال االجهزة  بعض مواردال أوعدم وجود القيود المفروضة على الميزانية إلى أساسا

في  االجهزة  تساعد تلك سوف اانهتقييم المخاطر من عملية سنويا. واحدة من الفوائد القطاع العام وحدات

 لمراجعة الحسابات. العمل تحديد أولويات

-E في   متطلباتال الرجوع إلى ينبغي أيضا للحكومة   الموحدة المالية القوائم تراجع التي االجهزة

AFROSAI  التي  تغطية المراجعة بين اتصال ينبغي أن يكون هناك المالية الموحدة.مرشد مراجعة القوائم

 المالية الموحدة. القوائمالسنوي واالحتياجات الالزمة لمراجعة  التخطيط الشامل تحديدها خاللتم 
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 تقييم المخاطر عملية

جداول البيانات إكسل.  باستخدام أنجزت التي المخاطر مصفوفة مثال على(  4)الجدول  يتضمن          

  أوزان تحمل أربعة مؤشرات النظر في مع اتمت مراجعته وحدةلكل  احتساب نقاط ب مصفوفةتقوم ال

 .مراجعتها لجهازلالتي ينبغي  كافة الجهات الحكومية يجب أن يتم سرد مختلفة. في هذا الجدول

 

 جهة حكومية: كل ها فيللنظر في أربعة مؤشرات هناك

 للذين  أعلى  ٪ الوزن(. وهناك خطر40)يحمل للمراجعة لجهة الخاضعة ل حجم اإلنفاق الكلي  :1المؤشر 

 مالءمة استخدام أرقام اإليرادات.أكثر  يكون الظروفبعض  في اإلنفاق. ارتفاع معمراجعتهم   ستتم

  كثراأل ٪ الوزن(. القضايا20)يحمل  للسنة السابقة ةالمراجعتقارير الواردة في البنود إن خطورة :2المؤشر 

لم إذا  الحد األقصى للوزن.  تحملاي الراي المتحفظ / العكسي / عدم ابداء ر أعلى. تصنيف عطىت خطورة

 (.5) يصل تصنيف تحديد ينبغي أيضا السنة السابقة، في المراجعةالجهة الخاضعة  مراجعة يتم

٪ الوزن(. عندما يكون 20)يحمل  اجعةللمر  الجهة الخاضعة في أصحاب المصلحة مصلحة :3المؤشر 

 .عالي  أكثر ، ينبغي أن يكون التصنيفرغبة  هناك

قد  أو سلبيةدعاية الوحدة   تلقى ٪ الوزن(. عندما 20)يحمل  السلبية والدعاية خطر االحتيال :4المؤشر 

على تقدير أعلى. ويمكن  يحصل فإن الكيان في الماضي،  اتهامات باالحتيال فيمسئوليها  تورطيكون  
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 واللوائح. للقوانين  عدم االمتثال مثل جوانب أخرىاعتبار  أيضا

المنتظر  الجهات الحكوميةب على قائمة العمود األول يتضمنيجب ان  جدولال عند االنتهاء من       

 يمكن استخدام هنا . المحتملة الخاضعة للمراجعة الوحدات جميععلي شمل تي من المهم أنمراجعتها 

كل  إعطاءوينبغي  السنة. في سيراجع جميعهم إن لم يكن - ستراجع أي منها  لتحديد تصنيفات المخاطر

لمخاطر عالية(. ل ) (5)لمخاطر منخفضة( و ل )(1)بين  التصنيفات لكل مؤشر. وينبغي إيالء تصنيفوحدة 

ً مبني ويكون   مؤشر.  لكل ضافيةاإلمعاييرمن ال بعض حدديقد  الجهازاألحكام الذاتية، ولكن  على أساس ا

 ميزانية المصروفات على المثال الحد األدنى  على سبيل  وضع حدود،ب عمهد مريمكنالمست التخطيط       

  قد يكون . هذا1و 3،2، 4الدرجة الى  وانخفاض مستويات ، 5اي  على درجة عالية ينبغي أن يكون يذال

 تم وزنها. في الميزانية النفقات المدرجة  مثل الجوانب الكمية تكون عندما أسهل

 الميزانيةللنفقات المدرجة في  وضع حدود : على سبيل المثال

 مليار دوالر. 1 حاليا  ةيحكوم لجهةالميزانية  في نفقاتلل علىالحد األ

 :( على النحو التاليللمراجعة)حجم الجهة الخاضعة  1لمؤشر ل هايتم تعيين معاييرأو حدود

 مليار دوالر(1٪من 80) مليون 800 إجمالي اإلنفاق يفوق عندما يتم تطبيقهانقاط   5 

 مليار دوالر(1٪ من 80-60)  600,000-800٬000ما بين إجمالي اإلنفاقيكون  عندمانقاط   4

 مليار دوالر(1٪ من 60-40)600٬000-400,000 ما بين إجمالي اإلنفاقعندما يكون  نقاط 3

 (1000000000٪ من 40-20)400،000-200,000 ما بين إجمالي اإلنفاق يكون عندما نقطة 2

 مليون. 200 هو أقل من  إجمالي اإلنفاق يكون عندمانقطة  1

 !تقديرية ذاتي ، وبالتالي فإنها ال تزال لتقدير الا على ال يزال يقوم هذه الحدود وضع ر:يتذك

 وضع حدود ذلك فإن ومع  .الذاتي التقدير العوامل النوعية، سيكون هناك دائما عنصرمن ليسجت عندما

 .تجاهلها تماماو بالتالي ال يمكن  الذاتية، ومعايير أخرى قد تحد من

. للمراجعةجهة خاضعة  تلقائيا لكل خطرال نتيجة ويتم احتساب المؤشرات، لكل من تصنيفات ادخالبعد 

 .للمراجعة للجهة الخاضعةخطر أعلى  عنيتأعلى  درجة

 المخاطر مصفوفة موائمة

 لتتناسب مع أعاله المعلومات المذكورة أو تعديل االخاصة به المؤشرات قد تستخدماألجهزة العليا للرقابة 

  ،للمراجعةالخاضعة  للجهات   األولية التقييمات الجهاز ينفذ عندما ظروفها الخاصة. على سبيل المثال،

 مؤشر آخرعندما تحديد يمكن على هذا النحو الوحدة تصنيف في حساب يمكن اعتبار نتائج هذه التقييمات

 القانوني. الموعد النهائي عند مقبولةال الماليةالبيانات  قدمتلم الوحدة أن  األولية تشيرالتقييمات
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 المخاطرة؟ اتدرج كيفية استخدام

المراجعة  خطة في التي ضمنت العديد من القرارات ان توضحأيضا  يمكن هنا أنشئتالدرجات التي 

 فمن السهل أن تصنيفات المخاطر على أساس للمراجعةيتم فرزالجهات الخاضعة  عندما الشاملة. السنوية

 ٪ من100 بمراجعة تقومالتي األجهزة العليا للرقابة  حتى .الجهات ذات المخاطر العالية و المنخفضةتحدد 

 .كثيرة نواح   في تحليل المخاطر يمكن أن تستفيد من الجهات الحكومية

 المقبل المالي خالل العام مراجعتها تمتالتي س الجهات قرار بشأن  اتخاذ على تساعد درجات المخاطر :أوال

على سبيل المثال،  للمراجعة. األولوية لها قد تكون الشاملة العالية المخاطر الجهات ذات )تغطيةالمراجعة(.

 نقطة 50أكثر من للمراجعة التي احرزت الجهات الخاضعة  على جميعاألجهزة العليا للرقابة  تتعرف قد

األجهزة العليا للرقابة قوانين  لنظر فيمن خالل ا للفصل مستوى في العام الحالي. يجب تعيين للمراجعة

 لموارد.ل بالنسبة تواجههم قد التي  والقيود

على  .الجهات التي احرزت درجات منخفضة يمكن اعتبارها كمراجعات صغيرة تحديد يمكن  بدال من ذلك،

ينبغي  أنه بالضرورة هذا ال يعني  منخفضة، اتدرج قد يكون لها صغيرةال المراجعات ان الرغم من

 عدم تقرر قد المواردفي   مشاكل التي عندهااألجهزة العليا للرقابة  .المراجعةعمليات  من تماما استبعادها

قد  غير محددة. لسنواتتبقى هذه الجهات غير مراجعة  أن كل عام، ولكن ال ينصح الجهاتهذه  مراجعة

الجهات  أن جميع  التأكد من األجهزة العليا للرقابة تتمكن  حتى أكثر مالءمة لتناوبل هناك نهج يكون

صنفت التي  للمراجعةالجهات الخاضعة  من السنين. خالل عدد معقولكن مراجعتها يم الحكومية

 النظامية المراجعة لوائح المدرجة في الجهات الصغيرةلمراجعة  المنهجيةلها قد تتبع "كمنخفضة" 

يدعم  قد خرجيا التعاقد عليها يمكن أو الجهاز بواسطة المراجعة إجراء فإن قرار ما إذا كان سيتم  :ثانيا

 القيود المفروضة على الموارد بسبب مكاتب المراجعة الخاصة ويتم التعاقد مع المخاطر. مصفوفةباستخدام 

 .الجهاز قدرة أو

التقاريرمن  ال تزالخاصة ، ال مكاتب المراجعة يتم تنفيذها من قبل هذه المراجعات على الرغم من أن      

 ولهذا السبب سوف يتم  ،المنفذة أعمال المراجعة الترتيبات لمراجعة. ينبغي توفيرالجهاز رئيس مسؤولية

 األعمال المختلفة. إلى وحدات هذه المراجعات تخصيص

بعين  أخذيأن هذا القرار  ومن المهم جدا.  مهم اعتبارهو  األعمال إلى وحدات المراجعة تخصيص :ثالثا

عمليات بذات الصلة  والمخاطر الموارد المتاحة، وحجم )إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية( االعتبار

المراجعات  ألنواع أيضا لمراجعة الحسابات النهائية والمواعيد  المالية نهاية السنة قد تختلف  .المراجعة

 .المختلفة

 لوحدات األعمال، ينبغي إيالء االعتبار الواجب ةالمراجعالتوزيع المناسب لعمليات  عند اتخاذ قرار بشأن

 لما يلي:

 الخطة؛ درج فييي ينبغي أن ذوال كل مستوى،  متاح فيال موظفي المراجعة عدد من -

الجهات الخاضعة  بأنواع ما يتعلق أيضا في المؤهالت والخبرة من حيث موظفي المراجعة قدرة -

 .للمراجعة
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 مكاتب إقليمية. عندما تكون هناك للمراجعةالجهة الخاضعة  محل -

 وحدة عمل ومستوى المخاطر المرتبطة المخصصة لكل لجهات الحكوميةلالمخاطر  درجة إجمالي -

والموظفين  للمراجعة متوازن لتحقيق توزيع ةسعى جاهدت يجب أناألجهزة العليا للرقابة   .بالمراجعة

 بما  يجب تحديدها  المزيد من اإلجراءات  وحدة عمل،في  الموظفين المهرة نقص في هناك اذا كان  المهرة.

 أقل.لمراجعات  مسؤولية تخصيص موظفي المراجعة، أو توزيعإعادة  في ذلك

 رالمخاط ذات المراجعةخاصة بالنسبة لعمليات  فرق. وهذا أمر مهمال بين المراجعة دوران الحاجة إلى -

 -290،154خالق. قواعد اال( مدونة أIFACمحاسبين )لل من قبل االتحاد الدولي ومن الموصى به .العالية

 \سنوات على األقل.7كل  دورانهايتم  المراجعات لمثل هذهالمراجعة فرق  أن 157

اتخاذ  في االعتبار عند ه، هذا ينبغي أخذ بمراجعة اعمال المراجعة المتراكمة الجهازيقوم  عندما وأخيرا،

لعدد من السنوات  مراجعتها التي لم يتم الكيانات تحديد وينبغي تغطية مراجعة الحسابات. قرار بشأن

األجهزة العليا للرقابة . مراجعتهاتم  المخاطرالتي التي لها نفس درجة الكيانات األخرى تلك قبل للمراجعة

 التراكمات.بشأن  المتعلقة السنوية األهداف تحدد ان يجب المراجعة تراكمات للحد من تهدف التي

 التقارير المالية إطار إعداد تقييم

جهة خاضعة  لكل إطار إعداد التقارير المالية ينبغي تقييممعايير المراجعة الدولية  وتماشيا مع          

طار إعداد إلمستوى ال عال تقييم وهذا ينطوي على المراجعة. بدء  قبل كان مقبوال لتحديد ما إذاللمراجعة 

جهات وال وزارات ،الحكومة المحليةمثال لذلك ال) الجهات الحكومية مختلفة منال نواعألل التقارير المالية

التقييم  . نتائجاتلمزيد من التوجيه .من هذا الدليل 4الجزء  .ةاالوليوحدال ع إلىرجاالحكومية األخرى(. 

 .المراجعةعمليات  الشروع في قبلين مراجعيالوترسل إلى  أن توثق ينبغي

 العرضية المراجعاتات موضوع

 هو مجال العرضية المراجعة موضوعان  للمراجعات العرضية AFROSA-E لمرشد وفقا         

 نوعية أو أسباب يكون راجعا إلى وهذا يمكن أن .لمراجعةخاصا من ا اهتماما لقييل تم تحديدهيالذي  مراجعة

عادة ما األجهزة العليا للرقابة  الميزانية. المعامالت/ مخاطر أوقيمةبالالمنطقة والمتعلقة  تتعلق بطبيعة كمية،

تركيز. تحتاج الى  يالت الممنوحة التخاذ قرار بشأن المناطق التقديرية  السلطة من كبيرا   قدرا لديها يكون

 من معينة عن أنواع التقديم تقرير منفصل ، يمكن أن يكون شرطالقضائية االحكام في بعض ومع ذلك،

 ، ينبغي الجهاز في العرضية اتموضوعال مراجعة يتم تنفيذ عندما ، على سبيل المثال المشتريات. النفقات

 .رهاالختيا بما في ذلك األسباب هذه المواضيع الشاملة السنوية لمراجعةا خطةان تعدد 

 نال يتجزأ م جزءا وينبغي أن يكون  عشوائية. بطريقة العرضية الموضوعات تحديد ال ينبغي أن يتم

العرضية  الموضوعات ينبغي ان تحدد للجهازالسنوية  . أوال، الخطة التشغيليةالجهازفي  عمليات التخطيط

 األولويات  ، يتم تحويل هذهمراجعة  كل دورة في بداية خالل العام. هاأو تنفيذ مراجعتها الجهاز عتزمالتي  ي

 أكثر المواضيع و توضحهذه الخطة  . وينبغي أن تتضمنللجهاز الشاملة السنوية خطة المراجعة في

تحليل  حتوي علىت اأنه الموضوعات جنبا إلى جنب مع السنوية. الخطة التشغيلية المدرجة في العرضية

في العام الحالي. وباإلضافة إلى ذلك،  ان تراجعومن المقرر يحدد الجهات التي تمت مراجعتها يذالمخاطرال

ستاخذ في  العرضية المراجعةنتيجة لتقييم المخاطر. تحديد مجاالت  يمكن تحديد الموضوعات الجديدة

 وحدات األعمال من (، وكذلك المدخالتالبيئي )نتائج عملية المسح لمعلوماتل خارجيةالمصادر االعتبارال
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مواضيع  لتحديد مصادرالمعلومات الخارجية .ةالسابقة المراجعتقارير في ذكرت التي  قضاياالمثل 

 بة والبرلمان، لجنة الحس بما في ذلك أصحاب المصلحة، طلبات من يمكن أن تشمل رضيةالمراجعة الع

 الميزانيات من حيث األولويةب حظتكون تقد  التي المحددة  أو الجهات المانحة. القضايادلية  عجهزة الاال

 التي القضايا . وغالبا ماتحددالمراجعة عليهاينبغي أن تركزعمليات  المناطق التي يمكن أن تؤثر على

 .عرضية مراجعةلعمليات  إعالمية واسعة حظيت بتغطية

التي  المتداخلة تلك المناطق تحديدمن  نتمك الجهاز سابقا من قبل الصادرة الحسابات مراجعتحليل تقارير 

لقصورفي ل نسبة يمكن أن تكون للتقاريرالسلبية فترة. األسباب المحتملةالعلى مدى  سلبية تعليقات تلقت

 المراجعة أومكتب مجلس الوزراء. ان وزارة المالية مثل نافذة هيئات منالصادرة  و / أواإلجراءات النظم

 .اأوجه القصور وإيجاد حلول دائمة له في تحديد تساعد العرضية

 ما يلي: العرضية للمواضيع أمثلة

 العقود إدارة أو شراء -

 سجالت األصول تنفيذ تطبيقأو إدارة األصول -

 . الحكومة في العاملين الوهميين أوالموظفين اإلنفاق -

األجهزة العليا للرقابة تقوم  سوف ظل الظروف العادية اذ انه في أمر ضروري ترتيب األولويات عادة       

تحديد ما  اعتبارات سنة واحدة.معه في  التعامل يمكن  مما أكثر مزيد من الموضوعات تحديدب على األرجح

 يلي:ما  العرضية المراجعة اتأولوية لموضوع ت هناكإذا كان

 عالية المخاطر؟ منطقة ،حرجة هي هل

 في الميزانية؟ آثار كبيرة هل هناك

 والميزانية والقدرات؟ توفر الوقت من حيث موارد كافية الجهاز ىلد هل

نطاق  تفصيل مواصلة كون من الضروريي، قد  لمراجعة اموضوعات محدودية او نوعيةاعتمادا على 

يمكن ربما  بشأن المشترياتعرضي المواضيع الفرعية. على سبيل المثال، موضوع  في المراجعة موضوع

 التالية: المواضيع الفرعية إلى تفصيله

 المقاولين؛ االختيارعند تعيين تطبيق مبادئ -

 الحكومية.الجهات  في إجراءات المناقصات تقييم التعيين؛ خالل عملية مجلس المناقصات لجان عمل -

 العقد؛ عمل لمراقبة تنفيذ آليات -

 المشتريات. مراجعة في الداخليين المراجعييندور -

كثر من سنة تراجع أل من تلقاء نفسها عرضية موضوعات صبحت ذلك  ربما بعد المواضيع الفرعية هذه

 واحدة.

 عملية التخطيط جزءا منوتكون  بشكل منهجي ينبغي أن يتمالعرضية  المراجعة اتموضوع اختيار      

 ألصحاب المصلحة. تكون ذات فائدة المراجعات التي أجريت أن . وهذا يضمنالجهازفي 

 مراجعات خاصة

مثل ل حاجةالقد تكون  خالل العام. الخاصة المراجعات بعض شرع فيستاألجهزة العليا للرقابة  معظم      

 التقرير إصدار الجهازعلى  إلزامي التشريع، وفي هذه الحالة يكون مطلوبة من قبل الخاصة المراجعات هذه

لهذه الطلبات بالنسبة  البرلمان. أو المسؤولين في الحكومة من قبل طلبات أخرى استالم الجهازلرئيس  يجوز
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قد  عملية المراجعة. المضي قدما في ينوي ر ما إذا كانيحرية التصرف لتقر يكون له عادة الجهاز رئيس

 خطة في  تسير العرضية المراجعة عنوان أو تحت مستقل تحت عنوان خاصةالمراجعات ال تضمين يتم

 الشاملة. السنوية  المراجعة

 

 المعلومات مراجعة تقنية

 

معلومات  الديه تكون يجب أنالمعلومات  لتقنية   مخصصة وحداتالتي لديها األجهزة العليا للرقابة        

عدد  التفاصيل عن وهذا يشمل منفصلة. خطة في درجيللوحدة، ولكن هذا يمكن أن  المخططة األنشطة  عن

 تنسيق لتمكين وهذا أمر مهم .حيز التنفيذ في أو يتعين القيام بها التي  و الرقابة التطبيق مراجعة من 

باستخدام  للجهات  النظامية المراجعة مع مالية محددة على أنظمة الرقابة العامة لمراجعة الجداول الزمنية

 .االنظمة

 

 الجودة ضمان مراجعة

ينبغي أن   على أساس سنوي. تخطط إلجراء مراجعات ضمان الجودة يجب أناألجهزة العليا للرقابة        

الخطة عليها في الجودة  ضمان سيتم تنفيذ التي المراجعة المخططةعمليات  معلومات عن عدد تدرج

عمليات  معينا من أن عددا قرر قد الشاملة.على سبيل المثال، المراجعة السنوية السنوية وخطة التشغيلية

 درجة تتجاوز التي المراجعات أن جميع الحالقد يكون   بدال من ذلك الجودة. ةلمراجع ستخضع المراجعة

  المراجعة خطة في بشأن هذه القضايا القرارات التي اتخذت يجب توثيق  .مراجعتهام تست  مخاطرمعينة

 التفاصيل لمزيد من AFROSAI-E من ضمان الجودة دليل إلى  اإلشارة ويمكن أيضا الشاملة. السنوية

 التفسيرات. والمزيد من

على نحو "  للمراجعة السليمة"إلى أن تدار أيضا حتاجت الجهازان تؤثر على  يمكن  التي السمعة مخاطر

 أثناء أداء لمعايير الجودة االمتثال لضمان يتعين اتخاذها رتفعةالمقاييس الم لهذه المراجعاتبالنسبة  .مالئم

  أن: من  التأكد  من خالل ويتم ذلك  وااللتزام بها. المراجعة

 الرئيسية؛ لدعم القراراته متاحو كافية ومناسبة المراجعة  أدلة -

 ؛التي نفذت أعمال المراجعة كاملة وبدقة تعكس المراجعة وثائق -

 .يةمرض ها بصورةحلينبغي  المراجعتقرير  قد تؤثرعلى  التي العالقةالقضايا  جميع -

 .السليمة لمراجعاتل ضمان الجودةتجاهل مراجعة  تلقائيا ال ينبغي

 -المراجعةعمليات  توقيت تخطيط

جداول  على يظهرفإنه  الخاصة به. المراجعةعمليات  توقيتل خططان ي للجهازيمكن   أداة هو التقويم       

 قد تكون القانونية.التقرير متطلبات مع وينبغي أن يتماشى تماما النظاميةالمراجعة لعمليات   واسعة زمنية

 زمنيةالجداول اللتتالءم مع الوحدات  مختلفة من ألنواع المختلفة حاجة لمراجعة التقويمات هناك

البيانات المالية  ات المحليةالسلط تقدم للجهات الحكومية. على سبيل المثال،حيث النظامية المراجعة تقاريرل

ان تكون  لعام، قد يكون من المفيدلنهاية كديسمبر   31 لديها الوزارات لكن مارس من العام  31في  المنتهية

 .قد تختلف لهذه المراجعات الزمنية اولدجالن ال منفصلة مراجعة تقويمات هناك
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الصورة العامة للتوقيت حيث  و ايضا ،المراجعة تقويم الشاملة المراجعة السنوية خطة وينبغي أن تتضمن

 .للجهاز المراجعةمثال لتقويم  3.9 للتطبيق. وتنص الفقرة  قابلة مختلفةال المراجعة تقويمات

 الخطة و انهاءالتواصل 

 

نتيجة لتحديد  وأنها هي من عدة مصادر مختلفة المعلومات على الشاملة السنوية المراجعة  خطة تم بناء

 السنوية خطة المراجعة . ونتيجة لذلك، عند ترجمة الجهاز في المصالح المختلفة والتنسيق بين األولويات

عملية  . يمكن أن تكونالجهاز المستمر وتدفق المعلومات داخل للتفاعل ، هناك حاجة للجهاز الشاملة

 . ومنهافي التخطيطعملية  تنظم وكيف الجهاز لعدة أشهر، وهذا يتوقف على حجم حيز التنفيذفي  التخطيط

  تعليقات،الأو  خالتاالمد من أجل الحصول على في هذه العملية قدر اإلمكان موظفي المراجعة المهم إشراك

 همينبغي إعالم الجهاز داخل المديرين والموظفين اإلدارة العليا. وتوقعات وكذلك الطالعهم على القرارات

 السنوية تخطيط المراجعة بشأن عملية تعليقاتالأو  تخالابالمشاركة من خالل توفيرالمد والسماح لهم 

 الشاملة.

اآلراء  الشاملة. السنوية تخطيط المراجعة خالل عملية ةمهم وخارجيا، الجهاز سواء داخل االتصاالت،

  مراجعة خطط  تنفيذ لنجاح ضرورية الجهاز أعضاء وكذلك أصحاب المصلحة الرئيسيين والمدخالت من

  السنوية. العامة الحسابات

 أثناء عملية التخطيط االتصاالت الداخلية

حدات و و التخطيط منسق بين التفاعل المستمرعلي  الشاملة  السنوية المراجعة خطة عملية ملتوتش

 إصدار إلى الحاجة قد تتطلب.  عملية التخطيط قرارات الناجمة عن اإلجراءات ويمكن أن تشمل  المراجعة.

عمليات  توجيهاتعلي  تؤثر سوف والتي  وحدات األعمال.ل لمراجعةا تعليمات / المراجعة توجيهات

والخطط  خرى، بما في ذلك التدريباألوظيفية ال خططال بمثابة مدخالت تكون  وأيضا الالحقة  التخطيط

أو  ، للجهاز السنوية المقترحة األهداف أن تتضمن يمكن  السنوية المراجعة تخطيط  في عملية  األخرى.

مثال  يتم وصف لمثال على التوجيه..  3.8 الفقرة إلى  الرجوع .ةالمقترح العرضية المراجعة موضوعات

 أدناه.  2 في الشكل السنوية تخطيط المراجعة أثناء عملية التفاعل على
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 السنوية تخطيط المراجعة أثناء عملية .التفاعل2الشكل 

 ب(                                                      ( أ

 التخطيط منسق التخطيط منسق

 ( التوجيهات النهائية                  3)                               توجيهات( مسودة ال1) 

 

  

  ( المدخالت4)         ( التعليقات2)

 االدارة في وحدات االعمال      االدارة في وحدات االعمال    

 ج( منسق التخطيط

 ( خطة المراجعة السنوية الشاملة 7) (مسودة  خطة المراجعة السنوية الشاملة5)

 

 ) مسودة خطط اعمال وحدات االعمال( ( المدخالت6)

 االدارة في وحدات االعمال  

 

  خطط وحدات االعمال (8) 

 

 األهداف . وينبغي أن تستند (1) التوجيهات مسودة إصدارب التخطيط منسق بقيام تبدأ عمليةال تبدأ       

 ، للجهازالسنوية  في الخطة التشغيلية األحكام الواردة التوضيحية على والمعلومات  السنوية المقترحة

 عملية ىالمبنية عل وغيرها من االعتبارات السابقة السنوية العامة خطط مراجعة الحسابات تقييم / ومتابعة

 يتعين على مديري .اتالتوجيه لمسودة مدخالتال و يقدموا يعلقوا علىحدات الو ومدير جمع المعلومات.

 المدخالت للحصول على بطريقة سليمة مستويات مختلفة على موظفي المراجعة اشراك األعمال اتوحد

 عملية التخطيط. خالل الفترة المتبقية من أيضا وكذلك و هذا التسلسل خالل

في  التوجيه وحدات األعمال. وقدم مثاال على ( التي تصدرعن3) النهائية التوجيهات إعداد سيعقبه هذا       

 لهذا العام. مستوى وحدة األعمال خطط تجميععند  هذه التوجيهات . وتستخدم3.7الفقرة

عندما تطلب أو مزيد من المعلوماتل عندما تكون هناك حاجة مديري األعمال مع حوار اجراء ويتم      

الجهات الخاضعة  المعلومات عن تأتي تفسيرات، وخصوصا خالل عملية تقييم المخاطر.يجب أنال
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طلبات تكون  يجب أن .المراجعةعمليات  المسؤولة عن األعمال مراجعة وحدات في الغالب من للمراجعة

 جزءا من المخاطر فةفي مصفو التي تم اعتبارها جوانبال تقييمب المتعلقة الحصول على المعلومات

 . االتصاالت

السنوية   المراجعة خطة ,الخطط  العديد من تجميع ينطوي على الجهاز التخطيط في كما رأينا،       

في  به ويكون من الممكن القيام امنسق ان يكونالبد  مختلفةالخطط ال . تجميعالخطط احدى كونها الشاملة

وحدات  ( إلى المديرين في5) الشاملة السنوية المراجعةخطة مسودة  إطارالميزانية المقررة. يتم إرسال

خطط  مسودة هذه المرحلة في .المسودة على مرة أخرى ( للتعليق6 ) فرصة نمديريال يعطىاألعمال. 

 لتخطيط.ا منسقل أن تقدم يمكن أيضاوحدات االعمال 

 النهائية السنوية شاملةالخطة ال ( 7) ويقرر على المدلى بها تعليقاتال النظر في التخطيط منسقعلى  يجب

 للمديرين وحدات األعمال. واألمر اآلن متروك المديرين في لمراجعة الحسابات، والتي يتم توزيعهاعلى

 المراجعة لخطة ( استنادا إلى المبادئ المطبقة8) مستوى وحدة األعمال على التفصيلية همخطط يفيلتك

 .الشاملة المراجعة السنوية

لتوفيرمزيد من  تكون هناك حاجة قد الشاملة المراجعة السنوية خطة المدرجة في الجديدة للمناطق

بين  عادة يتميجب أن  جمع المعلومات المسؤولة. وحدات األعمال داخل األنشطة جمع عن المعلومات

مزيد ب يحظى المعلومات مراجعة تقنية مثل أعاله.على سبيل المثال، عندما يكون عنصر معين 4-1العمليات

التدريب او  حدة أعمالو إلى التوجيه مسودة حاجة لمزيد من التدريب. يتم إرسال تكون هناك قد  من التركيز

مثل هذا التدريب. وحدة عن لتخطيط ا إبالغ وحدةالتي تقوم ب الجهاز وحدة االعمال الفنية المساعدة لرئيس

 مزيد من التفاصيل حول والحصول على جمع المعلومات المزيد منب تقومينبغي أن  التدريب أعمال

 توقيت والموارد الالزمة للتدريب.الو التدريب متطلبات

 توثيق ونشرال

 الفقرة إلى . ويمكن اإلشارةالجهاز الذي يحدده الشكل الشاملة في المراجعة السنوية خطة تم توثيقي        

  الشاملة. السنوية  المراجعة خطة كمثال على 3.7

. الجهاز سياسات ألطراف خارجية حسبالجهاز  الشاملة السنوية نشرخطة المراجعة أن يتم وينبغي       

والتي تمت الموافقة عليها.فمن  الخطط النهائية أن تنشر الى جهات خارجية فقط ، يجب بشكل عام

 من اإلدارة العليا. وتخضع لموافقة من نقطة مركزية االتصال الخارجي هذا كل يتم المستحسن أن

 فيذ الخطةتن

 في هذه الخطط واضح المعالم عادة يجب القيام به ما ذلك. تنفيذ  كيفية هو خطة في أي أكبر اختبار       

مستوى وحدة  . خططعملية حكاماأل حول كيفية جعل لمزيد من اإلرشادات حاجة غالبا ما يكون هناك ولكن

  اإلشارة ويمكن .كل نشاط تنفيذ يتمسكيف  مزيد من التفاصيل حولال ينبغي أن تشمل أوخطط العمل األعمال

 مستوى وحدة األعمال. لمزيد من المعلومات حول تخطيط 6 الفصل إلى
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 والتقييم المتابعة

 والتقييم؟ المتابعةي ما ه

 عن المعلمة مسبقا الجوانب عن حالة المعرفة أو لديك أن تكون على علم عنيت المتابعة عموما       

اإلجراءات  أو التقدم ويمكن اتخاذ تدابير وقائية يمكن تتبع هعموما أن وهذا يعني أواألنشطة. العمل

  بناء على معلومات، بينما التقييم فهم ما حدث ساعد علىت المتابعةفي الوقت المناسب.  التصحيحية

هم يف أن يمكنفقط  التقييم عن طريق فانهوبالتالي  حدث ما حدث. لماذا مع إجابات وفر لكي ينبغي أن

 .التغيرات أسباب

 ؟إشراكهمينبغي أن  الذينمن 

 من حيثما المتطلبات والتقييم.  المتابعة في مختلفةالمستويات ال على الجهاز إدارة ينبغي أن تشارك       

 في بعض حدد مركزيا.ي ان في كثير من األحيان ينبغي يتم ذلك وكيف يد من  ،على متابعته يجب الذي

االجهزة على ينبغي  من الناحية المثالية، .بالمتابعة المكلف أوالشخص تنسيق فريق هناكقد يكون  الحاالت،

لمستويات  بوضوح المتابعة مسؤوليات يتم تعريف لها نظام حيث  ليكون  ةسعى جاهدت ان العليا للرقابة

 مختلفة من اإلدارة.

نوع  عنعلى بينة واأن يكون يجب المتابعة  مسؤوليات أولئك الذين ليس لهم حتى جميع الموظفين،       

 .متواصلعلى أساس  ذكرت التي المعلومات

 .الجهازأداء  رعنتقريالفي   المحددة في ضوء األهداف معلومات عن التقدم المحرزال يجب توثيق

:عملية الرقابة والتقييم     - 

عملية الرقابة والتقييم توافر معلومات مالئمة وذات صلة وموثوق بها متعلقة بجوانب في فترض ي       

متطلبات المعلومات تغطي جميع مقاييس االداء / والمؤشرات ينبغي   الجهازمعينة محدودة في خطط 

 تحديدها بوضوح في الخطط.

ذا النظام يجب ان يعرف جيداً ه الجهازوينبغي توفير هذه المعلومات من نظام معلومات ادارية،        

العمليات في المكان لتوفير معلومات مالئمة للرقابة والتقييم. التقارير الدورية لتنفيذ الخطط واتخاذ 

 االجراءات التصحيحية في الوقت المناسب عند الضرورة.

 أمثلة لهذا النوع من المعلومات التي ينبغي ان تكون متوفرة من نظم المعلومات االدارية.

  عدد عمليات المراجعة النواع مختلفة من الهيئات )وزارات، سلطات مختلفة( مؤسسات شبة

 حكومية،مراجعة نظم المعلومات، مراجعة الحسابات الخاصه....الخ(

 .)عمليات المراجعة وحالة التقارير علي اساس دوري )شهري 

  قت المحدد( في نهاية العام.)في الو ر الزمنية التشريعيةتقارير المراجعة الصادرة ضمن االطعدد 

 .عدد المراجعات الخاصة بمراجعة مراقبة الجودة او استخدامات مراجعة مراقبة الجودة 

 .عدد المراجعات لعمليات مراقبة الجودة لهذا العام 
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الطموح هو تمكين االجهزة العليا للرقابة  تسجيل الوقت هو جزء مهم في كل نظام المعلومات االدارية       

تعرف الزمن الفعلي الذي يستغرق للمشاريع واالنشطة المختلفة. نظام تشغيل الوقت ينصح به االجهزة ان 

 الرقابة العليا ليمكنه من تخطيط واداء المراجعة بكفاءة أكثر.

 -مستوي وحدة األعمال:علي  خطط ال 3.6

وحدات مراجعة االعمال تعد خطط وحدة اعمالها عن السنة المالية معتمدة في االغلب علي خطة         

التخطيط. وينبغي أيضاً مالحظة البنود المتضمنة منسق  منالمراجعة السنوية الشاملة والتوجيهات الصادرة 

 .لجهازلالتشغيل السنوية في خطة 

 -ة مستوي االعمال تشمل :المعلومات التي ينبغي وضعها في االعتبار في خط

 .االهداف السنوية التي يجب تحقيقها 

 في ذلك مهام المراجعة والجداول الزمنية االنشطة الحالية والمتوفرة بما 

 .)تطوير وتدريب الفرقة )بااليام او المناطق 

 .المسئوليات واعداد التقرير 

  االعمال ككل او النشطة محددة.استخدام الموارد، موظفين أخرين، المكان والنقل. موازنات وحدة  
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  أنموزج خطة المراجعة السنوية الشامل 3.7

 20××ديسمبر 13للسنة المالية للجهاز خطة المراجعة السنوية الكلية 

 الجهازتصدير من رئيس  -1

. يمكن أن يشمل مستوى  التطلعات  و  الجهازمخاطبا منسوبي الجهاز هذا القسم ُكتَب بواسطة رئيس 

 كلمات التشجيع للموظفين.

 المقدمة-2   

 :ـالمقدمة يمكن أن تعطي أوصاف أكثر ل

 . الهدف و مالئمة خطة المراجعة السنوية الشاملة و عكس اإلنجازات السابقة والتحديات 

  الجهازتفويض  

  السنوية يةخطة التشغيلالأهداف 

 ة السنوية.أهداف خطة المراجعة الكلي 

 .األنواع المختلفة للمراجعة المنفذة 

  لجهازلالبناء التنظيمي 

  اعداد الخطة السنويةالطريقة المتبعة في 

 النظاميةالمراجعة  -3

 في الفقرة التقديمية  يجب ذكر :

 أنواع المنشاءات المراجعة  وإطار التقارير المالية المالئمة 

  النظاميةأمر رسمي فيما يتعلق بالمراجعة 

  النظاميةوحدة األعمال المرتبطة مع أداء المراجعة 

 سياسة التعاقد مع أنواع محددة من المراجعة 

 .الموازنة المالية المتاحة 

 نظامية( المراجعة ال1جدول رقم )

 الخطة اإلسترتيجية/ الخطة التشغيلية

 السنوية للجهاز

 قياس األداء/ 

 الموجهات

 المخاطر  كليةاألهداف ال 

االهداف طويلة بيان 

 االجل

االهداف قصيرة 

 االجل
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 خطة المراجعة لتغطية العام 

الموضوعة في الخطة  السنويةاألهداف ا اطارومية التالية ستخضع للمراجعة القانونية في ـالحك الوحدات  

 التي تم تقييمها. المخاطرو اإلستراتيجية  

الوحدة الخاضعة 

 للمراجعة

 مراجعة إلزامية

 نعم/ ال

 النتيجة الكلية في

 مصفوفة المخاطر

 أسباب إضافية    

 أو توضيحات

الخاضعة  إلختيار الوحدة

 للمراجعة

 تخصيص

 وحدة األعمال  

 مركزي

- 

- 

    

 محلي

- 

- 

- 

    

الشركات الحكومية و 

 شبه الحكومية

 

 

 

    

 أخرى

- 

- 

- 

    

 

 الصغيرة للوحداتإتباع طريقة  المراجعة يجب على إنها صغيرة لذلك  الوحدات االتية  صنفت

1-    ................................................................................................................... 

2-    ................................................................................................................... 

3-    ................................................................................................................... 

 اخذها في االعتبار فيما يتعلق بتدقيق ضبط الجودةأُعتِبرت ذات مخاطر عالية و يجب  الوحدات االتية

1-  ................................................................................................................... 

2-  ................................................................................................................... 

3-  ................................................................................................................... 
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 للتقارير المالية  العامتقييم االطار 

التي تم الحكومية و نتائج التقييم  وحداتللتقارير المالية لمختلف أنواع ال  العامالجدول اآلتي يلخص االطار 

 .الجهازبواسطة  أداءه

 ريرالتقل العاماالطار  وحداتأنواع ال

 سائدال ةالمالي

 مقبول

 نعم/ال

 عام للتقارير المالية السائديجاد ااالطار الإتعليقات/أسباب 

 غير مقبول

    وزارات

    سلطات محلية

    

    

    

    

    

 

 خاصة ةمواضيع المراجعة العارضة/ مراجع

 خالل السنة المالية. للقيام بها لتي تم اختيارهاالمراجعة ا المعلومات التالية مرتبطة بمواضيع

 الخطة اإلسترتيجية/ الخطة التشغيلية

 للجهازالسنوية 

 قياس األداء/ 

 الموجهات

 المخاطر  كليةاألهداف ال

بيان االهداف 

 طويلة االجل

االهداف قصيرة 

 االجل

    

     

     

     

 

 .المحددة العرضية مواضيع المراجعة

 قائمة بالمواضيع

 امالمراجعة/المه

 أسباب

 اإلختيار

 برنامج مستوي تحديد المسئوليات الميزانية

 المراجعة

 المخاطر
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 فقرة شكلاألسباب التفصيلية لإلختيارقد تضمن على 

 خاصةال مراجعةال

 قائمة 

 ةبالمراجع

 الخاصة

 أسباب

 اإلختيار

 /مسئوليةال الميزانية

 الفريق المكلف

 لمديا

 مراجعةالزمني لل

 مستوي

 برنامج المراجعة

 المخاطر

       

       

       

       

       

 

. يمكن النظامية الجهات التي طلبت المراجعةلإلختيار يجب أن تتضمن معلومات عن   األسباب التفصيلية

 فقرة لي شكل عملها ع

 مراجعة  تكنولوجيا المعلومات -4

 الخطة اإلسترتيجية/ الخطة التشغيلية

 للجهازالسنوية 

 قياس األداء/ 

 الموجهات

 المخاطر  كليةاألهداف ال

بيان االهداف طويلة 

 االجل

االهداف قصيرة 

 االجل

    

     

     

     

 

 تكنولوجيا المعلومات االتية التي تم تخطيطها للسنةمراجعة 

نظم المعلومات ذات  عنوان المراجعة

 العالقة

الوحدات الحكومية/ 

مستخدمي نظم 

 المعلومات

المدي الزمني 

 للمراجعة

 الموازنة الشخص المسؤل 

      

      

 

 

 



57 
 

 تم تخطيطها للعام التي مراجعة  نظم المعلومات اآلتية

 عنوان  

 المراجعة

 األنظمة

 المرتبط

 المرافق الحكومية/مستخدمو 

 النظام

 الزمني  مديال

 للمراجعة

 الشخص 

 المسئول

 الميزانية

      

      

      

 

 ضبط الجودة تدقيق -5

 ضبط الجودة. تدقيققدم تفاصيل خطة تالقسم  ذافي ه

 حدة أعمالعلي اساس والمراجعة  وزيعت -6

 )يجب أكماله لكل وحدة عمل(

 وحدة العمل:

 :السنة المالية المنتهية

  المراجعةعدد أفراد 

  1المستوى 

  2المستوى 

  3المستوى 

 ةالمراجععمليات عدد 

خصصة لفريق الم

 المراجعة

 مصروفاتمجموع 

 المراجعة موازنة

حاصل 

مجموع 

 المخاطر

السنة المالية 

 الُمراجعةتحت 

/ المسئولية

 الموارد

 عنالتغيرات 

 السنة

 السابقة

 (التدوير)

 مديال

 الزمني

 للمراجعة

 مركزي

- 

- 

- 

 من 

مصفوفة 

 المخاطر

من قائمة 

السنوات التي 

لم تخضع 

 للمراجعة

 مدير/

 مركز

 المراجعة

تغيرات 

المراجعة 

الجديدة أو 

إعادة تعيين 

المراجعة 

 يجب إيضاحه

 

 محلي

- 

- 
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- 

شركات حكومية 

 وشبهة حكومية

- 

- 

- 

      

 أخرى

- 

- 

- 

      

التي تم  المراجعة

  التعاقد عليها مع

 مراجعين خارج الديوان

 

      

 

 ملحق -7

 يم المراجعةو( قد يتضمن مصفوفة المخاطروتقالملحق(

   مثال لدليل الموجهات 3.8

 كنموذج للخطة السنوية الكلية للمراجعة يكونتوجيه( التالي يمكن أن ال)مرشد ال

 20××لعام 1توجيه رقم 

 األعمالرؤوساء المراجعة القياسية لوحدات  إلى         

 المراجع العام/ ............  السيد من

 20××أكتوبر  20 التاريخ

 20/××1 المرجع

 لمسودة الخطة السنوية التشغيلية مساهمات الموضوع

 

 الرسالة:

األهداف  ي.اآلتي ه20/××20××مكتب المراجعة القومي قد باشرعملية الخطة الشاملة للمراجعة للعام

السنوية المقترحة و مناطق تسليط الضوء و التي تم تحديدها . رؤساء وحدات األعمال يُطلب منهم  

 تجد منا التقدير. مساهماتكمو التعليقات بحلول الثامن من أغسطس . تعاونكم و  المساهمة
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 األهداف السنوية

طويلة  األهداف بيان

 االجل

 السنوية  هدافاأل و مؤشرات األداءمقاييس  بيان االهداف قصيرة االجل

عالية  لتوفير مراجعة

الجودة وفي الوقت 

 المناسب.

عن طريق  لزيادة تغطية المراجعة -1

 اتباع مدخل المخاطر في المراجعة

 

لتأسيس وتنفيذ  طريقة مراجعة  -2

 متوافقة مع المعايير الدولية.

 

 النظاميةإلصدار كل تقارير المراجعة  -3

 في الموعد المحدد

 

 

و مراجعة تقنية  االداء وضع  مراجعة -4

 معلومات

 

% زيادة في مجمل تغطية 

 المراجعة

 

 

المراجعة التي تم ادائه % من 

كانت متبعة طريقة المراجعة 

 علي اساس المخاطر

نقصان في عدد الزيادة أو% ال

 فيتقارير المراجعين الصادرة 

 المحدد موعدال

 

عدد  تقارير المراجعين الصادرة  

 مراجعةمن الديدة لمناطق ج

% من مجمل اإلنفاق الحكومي 60لمراجعة 

 خاضع للمراجعةال

 

ـ المخاطر ل علي اساس إتباع طريقة مراجعة

 التي تم ادائها. المراجعة من % 80

 

 النظاميتقارير المراجع  من %90إلصدار 

 محددالموعد ال في

 

 

و إصدار تقرير  تين علي االقلمراجع اداء

 لكل منطقة بحث جديدة

 

 المواضيع العرضية

تألف من مراجعين من كل الوزارات . المراجعة ستنسق تو المشتروات س عقودمراجعة دفعيات ال        

  النظاميةالزمني للمراجعة  مديمركزيا و التوقيت سيتوافق مع ال

.المراجعة ستشمل كل الوزارات و السلطات   IDEAوهميين بإستخدام اللموظفين استنفذ مراجعة        

 المحلية
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 .النظامية  مراجعةلل تقويمنموذج  3.9

 .الجهازبواسطة  النظاميةية تحديد تقويم المراجعة يوضح  كيف  التالي نموذجال    

 السنة المالية الالحقة         ديسمبر 31- يناير 1لسنة  ل قوائم الماليةال

 

01/06 01/07 30/09 30/11 01/02 01/04 30/04 31/05 

 تراقفل الدف فصليةتنفيذ المراجعة ال التخطيط نشاط ما قبل التكليف

تنفيذ ل اإكتم

 المراجعة

 قوائم المالية/ التقرير/إستالم ال

 ختام المراجعة 

 

 الوحدةتخطيط مراجعة 

 ستهدفالتاريخ الم راجعها واسطةب عدةأ  

PE 1- األخالق قواعد 

 الكفاءةمصفوفة  -2

 الفريق اتفاقية -3

 تعيينخطاب ال -4

 أعضاءالفريق

مشرف 

 المراجعة

مشرف 

 المراجعة

مدير 

 المراجعة

 مدير اول

 المراجعة

 مدير المراجعة

 مدير المراجعة

 دير اولم

 المرجعة

 

 

 

 يونيو 15

P 1- مذكرة فهم فريق المراجعة 

 التحاليل  جدول -2

 المراجعة الداخلية فحص -3

 الداخلية بيئة المراجعة فحص قائمة -4

 بيئة تقنية المعلومات تدقيققائمة  -5

 استدامة إعتبارات االستمرارية/ و -6

 الخدمة

 لجنة المراجعة تدقيققائمة  -7

 مخالفاتمراجعة ال تدقيق قائمة -8

 لفحص التحليلي المبدئيا -9

مخاطر االخطاء الجوهرية علي  -10

 مستوي القوائم المالية

 االهمية النسبية المخططة -11

 فحص النظام -12

عناصر الرقابة اإلعتماد على  -13

 االساسية

اخذ العينات و اجراءات المراجعة  -14

مدير 

 المراجعة

 المراجع

 المراجع

 المراجع

 المراجع

 المراجع

 المراجع

 لمراجع

 المراجع

 المراجع

مدير 

 المراجعة

 المراجع

 المراجع

 المراجع

مدير 

 مديراول 

 المراجعة

 )موجه(

 مدير المراجعة

 مدير المراجعة

 مدير المراجعة

 مدير المراجعة

 مدير المراجعة

 مدير المراجعة

 مدير المراجعة

 مدير المراجعة

 مشرف المراجعة

 مدير اول

 المراجعة

 )موجه(

 مدير المراجعة

 مدير المراجعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكتوبر 15
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 التفصيلية

 شاملةالمراجعة الإستراتيجية  -15

 إستبيان ضبط الجودة -16

 المراجعة

مدير 

 ةالمراجع

 مدير المراجعة

 مدير اول

 عةالمراج

 )موجه(

 مدير المراجعة

 

 

 

 

 

E 1- تحاليلجدول ال 

 فصيليإجراءات التحليل المت -2

 رقابةإختبار ال -3

تنفيذ إجراءات المراجعة  -4

 فصيليةالمت

 مطلوبات المراجعة -5

 فصاحاتقائمة اال  -6

 مذكرة ملخص المراجعة -7

إستبيان ضبط الجودة لكل  -8

 مجموعة حسابات

المراجع 

 )المساعد(

المراجع 

 )المساعد(

المراجع 

 )المساعد(

المراجع 

 )المساعد(

المراجع 

 )المساعد(

المراجع 

 )المساعد(

المراجع 

 )المساعد(

مشرف 

 المراجعة

 مشرف المراجعة

 مشرف المراجعة

 مشرف المراجعة

 مشرف المراجعة

 مدير المراجعة

 مدير المراجعة

 شرف المراجعةم

 مدير المراجعة

 

 

 

 

 

 

 أبريل 15

R 1- تمثيل اإلدارة خطاب 

 االحداث الالحقة لتاريخ الميزانية -2

مذكرة ملخص االستراتيجية  -3

 الكلية للمراجعة

 المراجعة فروقات -4

 خطاب اإلدارة النهائي-6

 إستبيان ضبط الجودة -7

 تقرير المراجع-8

 اإلجتماع الختامي -9

 

مشرف 

 المراجعة

مشرف 

 المراجعة

مشرف 

 المراجعة

مشرف 

 المراجعة

مدير 

 المراجعة

مشرف 

 مديرالمراجعة

 مديرالمراجعة

 مديرالمراجعة

 مديرالمراجعة

 مشرف المراجعة

 مديرالمراجعة

 مدير اول

 المراجعة

 )موجه(

 مديرالمراجعة

 

 

 

 

 

 مايو 31
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 المراجعة

مدير 

 المراجعة

مشرف 

 المراجعة

 معاني االختصارات:

PE أنشطة ما قبل  المراجعة : 

P التخطيط بما في ذلك التخطيط االستراتيجي و التفصيلي : 

E التنفيذ : 

R التقرير : 
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 ةرير الماليالتقاالطار العام ل. تقييم  4الجزء 

     االطار العام للتقارير المالية للوحدة الخاضعة للمراجعة 4

 ةريرالمالياللتق عامالقطاع العام  يجب عليهم التعرف على وتحديد االطار ال وحداتمراجعو 

. يجب أن يخلص وحدة  الخاضعة للمراجعة في اعداد القوائم الماليةالمستخدم بواسطة المنشاة ال

آلتي امع أخذ   العداد القوائم المالية و ذلكمقبول  عام للتقارير الماليةالتقييم إلى ما إذا كان االطار ال

 عتبار:اإلفي 

لمقابلة إحتياجات المعلومات المالية لقطاع  اعدتالهدف من التقارير المالية, مثال ما إذا كانت -1

( أو معلومات مالية لمقابلة إحتياج مستخدمين ة لالغراض العامةواسع من المستخدمين )تقرير مالي

 (ة الغراض خاصةرير ماليامحددين)تق

 من  التقارير المالية أو تقرير مالي واحد( ةكامل مجموعةة )مثال ما إذا كان طبيعة التقارير المالي -2

و التشريعات التي تحكم الوحدة الخاضعة القانون االطار العام للتقارير المالية موصوفا في ما إذا كان  -3

 .للمراجعة

للمراجعة او  االطار العام للتقارير المالية هو االطار المطبق بواسطة ادارة الوحدة الخاضعة

ة يتم اختياره من وجهة نظر رير المالياللتق عام.و االطار الالمسؤلين عن الحوكمة في اعداد التقارير المالية

طبيعة الوحدة الخاضعة للمراجعة و من وجهة نظر اهداف القوائم المالية و في اغلب الحاالت يكون مطلوبا 

قارير المالية المقبول شرط اولي للمراجعة و يجب ان يتم بواسطة القوانين و التشريعات. االطار العام للت

 تقييمه. رأي المراجع يعتمد ايضا علي االطار العام للتقارير المالية للوحدة الخاضعة للمراجعة.

 المتطلبات االولية للمراجعة4-2 

زت بالتوافق ياج النظاميةلمراجعة ل للقطاع العاممعايير المراجعة  المراجعة التي أُجريت بالتطابق مع        

 مع الشروط اآلتية:

  أعتبر مقبول من قبل المراجع. يجب على  ةالمالي تقاريرال عدادالمستخدم ال ةرير المالياللتق عاماالطار ال

ال. عملية التقييم تم وصفها   مكان مقبوال أ اذاو يستخلص ما  ةرير المالياللتق عامالمراجع تقييم االطار ال

 ادناه: تفصيال

 لالتي:ــ فهمهاتقر بمسئولياتها و ت وحدة الخاضعة للمراجعةإدارة ال 

المطلوب  و الذي يكون متضمنا حيثما كان  ةرير المالياللتق عامبالتوافق مع االطار ال ةالمالي قوائمإلعداد  ال  -

 لعرض العادللمالئما  

إن كان  االخطاء الجوهريةمن  ةخاليال المالية العداد القوائمللرقابة الداخلية كما رات اإلدارة انه ضروري   -

 بسبب االختالس أو الخطأ.
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 للسماح للمراِجع وبدون تقييد للوصول ل....  -

  العداد القوائم الماليةفيها إنهامالئمة  المسؤلين عن الحوكمةكل المعلومات  التي يعي كل من اإلدارة  و 

 كالسجالت و الوثائق و األشياء ااألخرى.

 بهدف المراجعة  سؤلين عن الحوكمةالمعلومات اإلضافية التي قد يطلبها المراجع من اإلدارة أو هؤالء الم 

 وصول غير مقيد لألفراد داخل المنشأة و الذين يقرر المراجع إنهم ضروريون للحصول على أدلة للمراجعة 

قد)أرجع لورقة العمل صفحة    خطاب كل النواحي قد تم تأكيدها و التوقيع عليها من اإلدارة في خطاب التعا

التعاقد للمراجعة(. عندما ال تبرز الشروط المسبقة  يجب على المراجع مناقشة ذلك مع اإلدارة. و بما أنه في 

الحكومة ال يتوفر خيار أال تكون هناك مراجعة يجب أن يُضع في اإلعتبار اثر ذلك التحديد  في خطاب 

 تعاقد المراجعة.

 ةرير المالياللتق ةعامر الأنواع االط 4.3

 ةرير المالياللتق عاماالهداف العامة لالطار ال

مثال لمعايير التقارير المالية  و صمم لمقابلة إحتياجات المعلومات المالية لنطاق واسع من المستخدمين . 

معايير المحاسبة  تشمل المعايير الدولية في المراجعة للمؤسسات العام, المعايير الدولية للتقارير المالية, و

مع االخذ في االغتبار ان هذه  .المعتمدة بجهات معترف بها في المعايير المحاسبية في مناطق بعينها

المؤسسات تتبع اجراءات مؤسسة و شفافة تتضمن اعتبارات ووجهات نظر قطاع واسع من اصحاب 

 المصلحة.

 ةرير المالياللتق عامالهداف الخاصة لالطار الا

ُصمم لمقابلة  حاجات مستخدمين  خاصين  ةرير المالياللتق عامالخاصة لالطار الاالهداف 

 ماليةالمعلومات لل

ة و التي وازنيرجع لها كمراجعة تنفيذية  لم النظاميةفي بعض بيئات القطاع العام , المراجعة 

. مثل هذه المراجعة عاتلتزام و التشرية  لمواضيع االوازنالمعامالت المالية على الم ختبارغالبا ماتتضمن إ

قد تؤخذ  على قاعدة المخاطرة  أو الطموح  لتغطية عمليات تجارية. في مثل هذه بيئات المراجعة  هنالك 

 لتقارير المالية. نتيجة المعامالت المالية  قد تقدم في صيغة  كميات إنفاقمشكلة عدم وجود اطار عام مقبول ل

هذه و التي قد ال تقدم فيها قوائم مالية لالغراض العامة فعلي  مثل. في بيئات  وازنةمقارنة مع أرقام م

المراجعين ان تاكدوا ان التقارير المالية قد اعدت لمقابلة االحتياجات الخاصة التي يجب ان تعد من اجلها. 

 اذا لم يكن االمر متعلق باالغراض الخاصة و ان التقارير المالية كان يفترض ان تد لالغراض العامة ووجد

انها اعدت بالطريقة المزكورة اعاله فانه يجب ان يعتبر المراجعين ان التقارير المالية انها لم تعد وفقا 

للمعايير المراجعة للمؤسسات العامة. المراجعين في بعض بيئات المراجعة يجب ان يعطوا اهمية للتطورات 

لبي احتياجاتهم الخاصة. في هذه الحالة الجديدة في معايير المراجعة و المبادئ العامة للمراجعة كمرشد لت

 يجب اال يكتب ان في التقرير ان المراجعة قد تمت وفقا للمبادئ االساسية للمراجعة.
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, بعض مرافق القطاع العام قد تعد  تقارير مالية  القوائم المالية لالغراض العامةباإلضافة إلعداد 

راف تقوم بوظيفة الرقابة( هذه التقارير المالية قد ألطراف أخرى )مثل هيئات حكمية,هيئات تشريعية آو أط

يتم إعدادها لمقابلة إحتياج لمعلومات محددة. في بعض البيئات مثل هذه التقارير المالية  تكون هي التقارير 

لغرض خاص , لذلك يحتاج  ةالمالية الوحيدة التي يعدها أحد مرافق القطاع العام. و تعتبر تقرير مالي

يفحصوا بحذر ما إذا كان التقرير المالي لتلبية أحتياجات المعلومات المالية لقطاع واسع من المراجعون أن 

 .بعينهاالمستخدمين )هدف عام( أو   معلومات مالية تلبي إحتياجات مستخدمين معينيين  أو متطلبات جهة 

 ذو هدف خاص مالئم للقطاع العام قد يتضمن : عامنماذج الطار 

 ومات التدفقات النقدية و التي قد يطلب من الوحدة الخاضعة للمراجعة اعدادها للجهات االساس النقدي لمعل

 .المسؤلة عن ادارة و رقابة الوحدة

  من منظمة أو آلية تمويل دولية . ةالمقرر ةرير المالياشروط التق 

  المشكل من جسم حكومي, تشريعي أو أي طرف آخر يؤدي وظيفة رقابية لمقابلة  ةرير المالياشروط التق

 إحتياجات ذلك الجسم.

  للتعاقد مثل مشروع منحة ةرير المالياشروط التق 

 االطار العام للعرض العادل

العادل  عرضحقق الالقوائم الماليةتلتقييم إذا ما كان  ديوان المراجعة القوميةحتاج يالعادل   عرضفي حالة ال

 و يجب مراعاة اآلتي

  القوائم المالية, و محتوى  شكلالشامل ,  عرض ال 

  إضافة  للمالحظات المرتبطة تمثل  المعامالت و الوقائع الجوهرية في حالة تحقق  القوائم الماليةما إذا كان ,

 العادل. العرض

علي اساس هذا ية  التي أعدت  المال ة القوائممالئمة لمراجع 200 معيار المراجعة المالية رقممباديء 

العامة فان دواوين المراجعة القومية قد يجدون من المفيد اتباع متطلبات و , باإلضافة للمباديء االطار

 .200كمرشد للمراجعة لالغراض الخاصة عند تطبيق المعيار رقم  1800مبادئ المعيار 

ات ليس لديها اساسا العداد القوائم المالية و ان من دون اطار عام لالعداد التقرير المالية مقبوال فان الوحد

المراجعين ال يجدون اطارا للمواصفات التي يجب علي اساسها مراجعة القوائم المالية للوحدات الخاضعة 

 .للمراجعة

 االطار العام لاللتزام

 االطار العام لاللتزام هو االطار العام للتقارير المالية الذي حددته التشريعات.
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 للوحدة الخاضعة للمراجعة ةرير المالياالتق االطار العامتقييم  4.4  

و يجب أن يكون هنالك تأكيد إذا ما  االطار العامللتقارير المالية للوحدة الخاضعة للمراجعةيجب تقييم        

تعتمد عملية قبول االطار العام للتقارير المالية للوحدة الخاضعة للمراجعة لطبيعة الوحدة كان مقبوال. 

تقييم االطار  FRF 1الخاضعة للمراجعة و اغراض القوائم المالية لديها . يمكن الرجوع الي اوراق العمل 

 العام للتقارير المالية.

 زالجهاتقييم االطار العام للتقارير المالية علي مستوي 

 افضلية من ناحيةيكون أكثر والئم لمجموعة من المرافق الحكومية التقرير المالي مقد يكون نفس        

السنوية. هذه  المراجعة مركزيا عند بداية  ةرير الماليالتقاالطار العام ل قييم مقبوليةللجهاز ت التكلفة بالنسبة

 من مراجعين مختلفين.  ةالنتائج المحتملنفس العمل و التضارب في  تكرار تساعد في تجنب المنهجية

بإستخدام قواعد  التي تعد قوائم مالية التقييم المركزي يمكن إجراءه  لكل الوزارات الحكومية         

IPSAS  ديوان . و قد تكون هنالك متطلبات إضافية صادرة من المحاسب العام علي األساس النقدي(

لى أن هذه المتطلبات  اإلضافية متوافقة ع. في هذه الحالة يجب أن يحتوي التقييم أيضا التأكيد الحسابات (

مركزيا   تراعي من قبل المشرع. في حين أن كل أو بعض النواحي قد حددةالم ةرير الماليامع متطلبات التق

 يعتبر على نحو كافي ةالمالي ريرالتقلالطار العام لقبول الو لكن تبقى  هي مسئولية  المراجع  ليضمن  أن 

 مناسب قد تم إتخاذه عند الحاجة.الجراء اإلإن  خالصة القول 

 الجهازمستندات بنتائج هذا التقييم المركزي يجب ان توثق في الخطة السنوية الشاملة للمراجعة         

 إلرشاد  في الخطة  السنوية الشاملة للمراجعة(  3القسم  1)راجع المذكرة 

 ت التقييممواصفا

 لتقييم االطار العام للتقارير المالية يجب اخذ االعتبارات االتية :

 ما هو االطار العام للتقارير المالية واجب التطبيق علي الوحدة الخاضعة للمراجعة .1

 هل االطار مقبوال؟ .2

 هل االطار لالغراض العامة ام الخاصة؟ .3

 التقرير عنهما؟هل االطار للعرض العادل او لاللتزام و كيف يتم رفع  .4

 ة للوحدة الخاضعة للمراجعةرير الماليالتقل االطار العام  تحديد 4.4.1

وزارة المالية أو المحاسب و وصف من قبل التشريع أو النظميعادة ما   ةرير الماليالتقاالطار العام ل

ضافية. في اإلات فصاحاإلوصف والمالية    القوائم صدر  خطوط إرشادية محددة عن إعداد تغالبا ما .العام

قد تشتمل على   ةرير المالياللتق والمتفقة مع اإلطار العام المالية  للقوائم ةكاملال المجموعة بعض البيئات  

اذا تم اعداد القوائم المالية علي  .  العام المال التعدي عليتقارير أخرى  مثل تقرير عن األداء و تقارير 

 االساس النقدي فان المجموعة الكامل للقوائم المالية قد ال تتضمن مثل هذه التقارير.
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لتقارير المالية و يجب االطار العام ليجب  على المراجعين التعرف على الشروط التشريعية  التي توصف  

وحدة الخاضعة عليهم أن يفهموا  تماما مطلوبات إطار العمل إضافة لإلفصاح والذي قد يكون مطلوبا لل

 للمراجعة

 

 

 

 الحكومة() على مستوى االخذ في االعتبار الحسابات الموحدة 

 ةالحال في هذهوحدة صادرة مركزيا لكل الحكومة.  ممالية  قوائمفي بعض الدول قد يكون هنالك 

 مراجعة التقرير المالي للمجموعة( –خاص العتبار اإل)   ISSAI 1600 يجب أن يطبق المراجع  شروط 

 بواسطة المراجع.للقوائم المالية الموحدة يجب ان يعرف ويقيم منفصال  المالئم ةرير الماليالتقاالطار العام ل

للمجموعة . مثال  قد  ةرير المالياقاالطار العام للت قد يكون هنالك إعتبار خاص عند تقييم قبول

يشمل ما إذا كان مناسب أو ال إستبعاد نوع محدد من المرافق الحكومية )وكاالت, أقسام, فروع, 

ما إذا كان قد ينتج  درسللمجموعة . يحتاج مراجع المجموعة أن ي ةالمالي قوائم...إلخ( من المؤسسات,نقد...

 للمجموعة. ةالمالي قوائم عن هذا  مؤشر خاطئ في تقديم ال

 تعريف و تقييم االطار العام للتقارير المالية لمراجعة مكونات الوحدة الخاضعة للمراجعة

و إبداء رأي في مرافق حكومية و التي هي جزء من   إذ كان هنالك إحتياج ألداء  مراجعة

 لهذه المرافق. ةرير  الماليالتقاالطار العام ل مجموعة , يجب على المراجع تحديد و تقييم اتحساب

فقط للحساب الحكومي المركزي  ةرير الماليالتقاالطار العام ل في بعض األوقات قد ينظم

مالية أُعدت   قوائم. في مثل هذه الحالة  قد ال تكون هنالك للمكونات ات الفرديةلمراجعلللمجموعة  وليس 

. وعندما حولهافال يستطيع المراجعون إبداء رأي  للمكوناتمالية  قوائمإذا لم تصدر  ،مراجع  مكونلكل 

يجب على المراجعين التفكير في  اإلجراءات المقترحة  واجبات الجهاز ون مثل هذه المراجعة جزء من كت

 حال ان االطار العام اعتبر غير مقبوال.في 

 مقبول؟ ةرير الماليالتقاالطار العام لهل  4.4.2

بدون اطار عام للتقارير المالية مقبول فان االدارة ليس لديها اساسا العداد القوائم المالية و ان 

.المقاييس قد تكون المراجعين اليجدون مقاييس مناسبة لمراجعة القوائم المالية للوحدة الخاضعة للمراجعة

رسمية كالمعايير الدولية لمراجعة القطاع العام او المعايير الدولية للتقارير المالية او معايير المراجعة 

 المحلية التي تستخدم في القطاع العام.

 

نقدي  مثال علي االساسللوزارات على   ةرير المالياالتقاالطار العام  العامة  يمكن أن تعرف ماليةمثال نظم ال

IPSASاو علي اساس االستحقاقIPSAS بإلضافة يصدر مكتب المحاسب العام تعميم يقدم  ومة لمحلية للحك

جب أن يفهم مراجعو الوزارات  ي فصاحات اإلضافية. [المالية و التعليمات  في بعض اال القوائم إرشادات  إلعداد 

المالية مطابقة قبل الشروع في المراجعة. و يجب عليهم فهم و تعريف  متطلبات اإلفصاحات  القوائمكيف أن 

 اإلضافية
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 عادة يمتاز بالخصائص االتية المقبول ةرير الماليالتقاالطار العام ل

 الخاضع للمراجعةالمالية  مالئمة  لطبيعة المرفق  القوائم, يجب أن تكون المعلومات الموفرة في   المالئمة 

 المالية العام من القوائمو الهدف 

 شمل ما إذا كان:المالئمة قد تو 

 االطار العام للتقارير الماليةالمالية معروفين بصورة واضحة في  القوئممستخدمي  -

(  مناسب لنوع المرفق ) المرافق الحكومية IPSASنقديالس اسمثال اال) ة لماليارير التقاالطار العام ل -

السلطات الحكومية المحلية تعد  – المرافق االيراديةلكن  النقدي المحاسبيس اساألالمركزية  قد تستخدم  

 االستحقاق المحاسبي(المالية مستخدمة  أسس  القوائم

 اإلكتمال 

العمليات المالية و االحداث و ارصدة الحسابات و االفصاحات التي تؤثر علي ويعني عدم  حذف اي من 

استنتاج المراجع المبني علي اساس القوائم المالية المعدة من تلك العمليات و االرصدة واالحداث و 

 االطار العام للتقارير المالية يجب ان يشمل كل بنود القوائم المالية المالئمة. .االفصاحات

و التي يتم اعدادها وفقا لالطار فق القطاع العام االمالية  لمر المجموعة الكاملة للقوائم نقاشه   مما جرى

 شمل.ت عادة العام للتقارير المالية

o قائمة المركز المالي 

o قائمة االداء المالي 

o قائمة التغيرات في صافي االصول/ حقوق الملكية 

o قائمة التدفقات النقدية 

o كتسويةمالية إضافية منفصلة أو  قائمة اما الحقيقية  المبالغ الفعلية زنة ووامقارنة بين الم 

o  تتضمن ملخص لسياسة محاسبية  مهمة و معلومات توضيحية أخرى.ايضاحات 

 المالية   القوائم: في تلك المعلومات الواردة في الموثوقية 

o ة و ليس مجرد الشكل القانوني.اإلقتصادية  للوقائع والمعامالت المالي الحقيقةعكس ت ان حيث يكون مالئم 

o  يجب ان تعطي نتائج تقييم, قياس و عرض و افصاح متسقة و معقولة استخدمت في ظروف مشابهة. 

o السياسات المحاسبية و اإلجراءات الماليةها بربطيمكن  وفر معلومات في شكل وهيئة ت 

  :ال توفر  االمالية خالية من التحيز  أو أنه القوائمتكون المعلومات الواردة في  يعني ان الحياد و الموضوعية

 العامة تفسير قد يؤدي لتحيز  تجاه بعض النتائج المحددة في المرافق

 وليست خاضعة  المالية  واضحة و شاملة القوائمتكون المعلومات الواردة في  يعني ان : القابلية للفهم

اعدت فهم بالطريقة التي تستخدم و تف( و اهدطابق االت) القوائم الماليةو  بصورة كبيرةلتفسيرات مختلفة 

 .من اجلها
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 ام الخاصة ةهل االطار العام للتقارير المالية لالغراض العام 4.4.3

لمعرفة إذا ما كان  قد صمم  لتلبية  ةرير الماليالتقاالطار العام ل كانيحتاج المراجعون إلختبار إذا 

لالغراض العامة وواجب حاجيات عدد واسع من المستخدمين للمعلومات المالية وفي هذه الحالة يكون إطار 

 التطبيق.

اسس موضوعية او قانونية معروفة عالميا للحكم علي مقبولية االطار ت الحالي ليست هنالك وقفي ال       

بواسطة منظمات  ةالموضوع ةرير الماليار التقايياب مثل هذه األسس يكون معفي غيلالغراض العامة. و

المعايير  لوضع ( والتي تكون لها سلطة ممنوحة أو معترف بها  محليةأو أجسام معيارية  IAASB)مثال 

ي أعدت  المالية ذات األهداف العامة والت للقوائمالتي ستستخدم لنوع معين من المرافق إفتُِرض  إنها مقبولة  

مع االخذ في االعتبار ان هذه المنظمات تتبع اجراءات مؤسسة و شفافة و المرافق.  ذهبواسطة مثل ه

 واضعة في االعتبار وجهات نظر قطاع عريض من اصحاب المصالح.

في االقانون   واجبة التطبيقهذه المعايير للتقارير المالية  غالبا ما تعرف على أنها تقارير مالية 

االطار العام العامة. عندما يوصف القانون أو النظم  غراض المالية ذات األ القوائمالتي تحكم إعداد  أو النظم

فإن   .العامة  لنوع محدد من المرافق غراضالمالية ذات األ القوائملتقارير المالية التي تستخدم في  إعداد ل

 .اال اذا المؤشرات وضحت غير ذلك مقبولية هذا االطار يجب ان تقييم و يحكم عليها بواسطة المراجع

 الخاص غرضإطار العمل ذو ال

واضعة لجهة ا حسب متطلباتوفر معلومات مالية لمستخدمين محددين كأعضاء البرلمان أو ي           

 اضافتها للقوائممنفصلة بواسطة المرافق الحكومية  أو  قوائم مالية. هذه المعلومات قد توفر في  المعايير

 مالية  لألهداف العامة .

 ام اطار االلتزام ؟ للعرض العادلهل هواطار  4.4.4

 :العام وطار اإلمتطلبات االلتزام بتطلب ةالتي ترير الماليالتقاطارل هو العادل( عرض)إطار ال

 المالية , قد يكون من الضروري لإلدارة توفير  قوائمالعادل  لل عرضأن يقر صراحة أو ضمنا بأنه لتحقيق ال

 . أوعام للتقارير الماليةاإلطار ال فيالمطلوبات المحددة  اضافية لهذه اتإفصاح

  لتحقق  عام للتقارير الماليةطار التخالف متطلبات اإلتقر صراحة بأنه قد يكون من الضروري لإلدارة أن

 وشاذة. يتوقع أن تكون ضرورية فقط في ظروف نادرة الفةالمخالمالية مثل هذه   لقوائمالعادل ل عرضال

متطلبات إطار العمل دون أية بكامل  التزامو الذي يتطلب  للتقارير المالية(  هو أطار االطار العام لاللتزام)

 .مخالفةخيار 

(  e.g IPSAS)  من منظمات معترف بها و مخولة بوضع المعايير المحاسبيةالتقارير المالية اطار معايير 

يجب على المراجع أن يقرر ما إذا  .تكون ملحقة بالقانون أو النظم صادرة مثال من مكتب المحاسب العام

هذا التضارب يجب .اذا ما وجد مثل و المتطلبات اإلضافية  ةرير المالياتضارب بين معايير التقهنا اي كان 

 اإلضافية و يوافق على:على المراجع مناقشة األمر مع اإلدارة حول طبيعة المطلوبات 
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  المالية. القوائمتوفير إفصاح إضافي في 

 تعديل وصف االطار العام للتقارير المالية واجب التطبيق في القوائم المالية 

 رأي المراِجع. ذلك عليإذا لم يكن أيا من اإلجراءات ممكنا يجب على المراجع التفكير في أثر 

 لتقرير المالي غير مقبول.اإلطار العام لاالعتبارات التى تؤخذ عندما يعتبر  4.5

غير مقبول .  العام للتقارير الماليةطار ااإلإلى إن  يؤشرلتقارير المالية االطار العام ل النقص في

 الموصوف بالقانون أو بالنظم غير مقبول فعلى المراجع : ةرير المالياإذا كان إطار التق

 المالية مضللة. قوائملتجنب أن تكون الصاحات إضافية فاإلدارة توفير إ من يطلب 

  القانون أو ا بكن  مطلوبيلم  اال اذافي تقرير المراجع   فقرة تركيز االنتباهيلفت اإلنتباه  لإلفصاحات في

تعكس ( أو )عرضت بعدالة من النواحي الجوهريةيستخدم  تعابير ) انعلى المراجع  .ان ال يجبالنظم 

 ISSAI ) (ISSAI 1210P5)جع وفقا لالطار العام للتقارير المالية. )في فقرة رأي المرا عادل( قفوم

1210.20 

االطار العام للتقارير المالية علي انة اطاراً للقوائم المالية لالغراض العامة عندما يوصف القانون أو النظم   

ير المالية غير مقبول فان االطار يعتبر مقبوال اال اذا ثبت عكس ذلك. وعندما يقرر ان االطار العام للتقار

 فانه يجب الوضع في االعتبار

 إخطار المشرع 

  علي المعيار الموضوع  عبر المنظمات المهنيةالتأثير 

غير موصوف بالقانون أو النظام على المراجع مناقشة  ةليعام للتقارير الماعندما يكون إستخدام أطار         

 .ذلك مع اإلدارة. في هذه الحالة قد تقوم اإلدارة بتوفير إفصاحات إضافية أو قد تتبنى إطار عمل آخر مقبول

 . خطاب اإلرتباط االطار العام للتقاريرالمالية المقبولعندما تفعل اإلدارة ذلك يجب أن يعكس 

ر في االطار العام للتقارير المالية بعد االتفاق علي خطاب اإلرتباط يعتبر هذا الخطاب عندما يتم تحديد قصو

عندما يكون استخدام اطار بمثل هذا فان علي المراجع الرجوع علي االطار في الفقرة السابقة. عندما  .الغي

ام مقبول. عندما تقوم يكون استخدام االطار العام غير موصوفا بالقانون فان علي االدارة استخدام اطار ع

االدارة بفعل ذلك فيجب صياغة عقد تكليف جديد بشروط جديدة تعكس االطار العام الجديد و اعتبار ان عقد 

 التكليف السابق غير دقيق.

 االخذ في االعتبار القوائم المالية اثناء المراجعة

بقا ط,من كل النواحي الجوهريةالمالية قد أُعدت ,  القوائمم المراجع فيما إذا كانت ييجب  ان يقي        

. هذا التقييم يجب القيام به واضعين في اإلعتبار النواحي النوعية  لمتطلبات االطار العام للتقارير المالية

من اإلدارة  في حكمها على األمر. هذه  ةمحتملاللتحيز اللممارسات المحاسبية للمرفق شاملة مؤشرات 

وصفها في اإلفصاح في قائمة التأكد في ورقة العمل.) أرجع لورقة العمل  قائمة التأكد الطريقة قد تم 

 لإلفصاح(
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 ورقة عمل     

      (FRF 1) ةرير المالياالتق العامطار اإلقائمة الفحص  لتقييم 

 إكتملت قائمة الفحص ل...................................)وزارات,سلطة محلية...إلخ(

 تسجيل ما تم من عمل نعم/ال سؤال

هل يوجد اطار عام للتقارير المالية   1

 محدد للوحدة الخاضعة للمراجعة؟

  

االطار العام للتقارير المالية موضوع هل  2

 بواسطة هيئة وضع معايير معترف بها؟

  

هل هنالك أي تضارب معروف بين  

التقارير المالية لالغراض  متطلبات إطار

المتطلبات اإلضافية المضمنة العامة و 

 .في القانون والنظم

  

   التقارير المالية:هل إطار  3

   ؟لالغراض العامةأطار  

   ؟لالغراض الخاصةإطار  

موصوف بالقانون و النظم)أطار  

 التزام(؟

  

   عادل؟عام للعرضالإطار  

   التقارير الماليةمالئمة إطار 

 القوائمهل المعلومات المتوفرة في  3

الخاضع المالية مالئمة لطبيعةالمرفق 

 parastatal)وزارة, مرفق للمراجعو

 المالية؟ القوائمأو سلطة محلية(و لهدف 

  

المالية محددين  القوائمهل مستخدمي  4

 بصورة واضحة؟

  

   اإلكتمال 

 لمجموعةالقوائم الماليةلأكد أن ت 5

لمراجعة المالية تشتمل على الخاضعةل

معلومات ذات صلة بكل المرافق  

القوائم عادل)مثال العرضاللتحقيق 

 لمجموعة المقدم غير مضلل(الماليةل

  

هل االطار العام للتقارير المالية يوفر كل  6

 ؟(القوائم المالية/و عناصرها

  

   الموثوقية 

 قوائمهل المعلومات الواردة في في  7

اإلقتصادي  حقيقةالمالية تعكس ال

للوقائع و المعامالت و  ليست مجرد 
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 قانوني؟الشكالل

هل تطبق المباديء األساسية بثبات عند  8

 مثلإستخدامها في ظروف مطابقة 

 و اإلفصاح؟ عرضالتقييم و القياس  و ال

  

   الموضوعية 

هل المعلومات الواردة في الغفادة لمالية  9

التحيز و ال تقود للتحيز ألى خالية من 

 نتيجة  محددة أو مرفق؟

  

   المفهومية )القابلية للفهم( 

المالية  القوائمهل المعلومات الواردة في  10

و  و خالية من التحيز واضحة و شاملة

ليست خاضعة لتفسيرات مختلفة و 

 كبيرة؟

  

 سجل ما تم من عمل نعم/ال سؤال

للتقارير المالية هل يوجد هناك اطار عام  1

 ؟للوحدة الخاضعة للمراجعة

  

هل االطار العام للتقارير المالية وضع  2

بواسطة هيئة معترف بها في وضع 

 المعايير؟

  

بين  تم تحديدههل هنالك أي تضارب  

التقارير المالية لالغراض  متطلبات إطار

المتطلبات اإلضافية المضمنة العامة و 

 .في القانون والنظم

  

   التقارير المالية:هل إطار  3

   ؟لالغراض العامةأطار  

   ؟لالغراض الخاصةأطار  

عام موصوف بالقانون و األنظمة؟)إطار  

 لاللتزام

  

   عادل؟ للعرضإطار  

   مالئمة االطار العام للتقارير المالية

 القوائمهل المعلومات الموفرة في  3

الخاضع المالية مالئمة لطبيعة المرفق 

مرفق  شبهة حكومية,)وزارة,للمراجعة

 المالية؟ القوائمف اهدسلطة محلية(و ال

  

محددون المالية  لقوائمهل مستخدمو ا 4

 بوضوح؟

  

   اإلكتمال 

تأكد أن القوائم المالية  للمجموعة  5

الخاضعة للمراجعة المالية تشتمل على 
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معلومات ذات صلة بكل المرافق  

العادل)مثال القوائم لتحقيق العرض 

 المالية للمجموعة المقدم غير مضلل(

هل االطار العام للتقارير المالية يوفر  6

 كل القوائم المالية/و عناصرها؟(

  

   الموثوقية 

هل المعلومات الواردة في في قوائم  7

المالية تعكس الحقيقة اإلقتصادي 

للوقائع و المعامالت و  ليست مجرد 

 القانوني؟الشكل 

  

هل تطبق المباديء األساسية بثبات عند  8

إستخدامها في ظروف مطابقة مثل 

التقييم و القياس  و العرض و 

 اإلفصاح؟

  

   الموضوعية 

هل المعلومات الواردة في الغفادة لمالية  9

خالية من التحيز و ال تقود للتحيز ألى 

 نتيجة  محددة أو مرفق؟

  

   )القابلية للفهم(المفهومية  

هل المعلومات الواردة في القوائم  10

المالية واضحة و شاملة و خالية من 

التحيز و ليست خاضعة لتفسيرات 

 مختلفة و كبيرة؟

  

 

 االستنتاج

 هل االطار العام للتقارير المالية مقبول للمراجعة؟ نعم/ال

 العرض العادل؟نعم / الفي حالة االطار للعرض العادل هل القوائم المالية حققت 

 في حالة ان االطار العام للتقارير المالية وجد غير مقبول. وثق االفعال الذي اتخذت

 االفعال التي اتخذت مثال : تم عقد نقاش مع االدارة و تم حل المشكلة
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 المراجعة النظاميةالوحدة الثانية اداء 

 الجزء االول : االعتبارات الشاملة

 هذا الدليلكيف نستخدم  1-1

كل المعلومات في هذا الدليل تهدف الي مد فريق المراجعة بمنهجية التمام عملية المراجعة  . 

 كل اوراق عمل المراجعة معيارية كما ان مرجعية وموثوقية المعلومات تتم بمنهجية لضمان االتساق 

 يمكن تنفيذ المراجعةالهدف هو ان يقوم المراجع باتباع التسلسل في هذا الدليل الذي من خالله 

  المرشد يغطي توثيق المراجعة . تجميع ملف المراجعة . االتصال وضبط االعتبارات الشاملة 1الجزء :

 الجودة من خالل المراجعة

  تتضمن تقييم للموضوعية  ومدي تكامل القدرات الفنية العضاء فريق  انشطة  ما قبل التعاقد: 2الجزء

 نية للمراجعة والحصول علي فهم وتوقعات من خالل انشاء خطاب التعاقدالمراجعة وانشاء الموازنة الزم

  من خالله يحصل المراجع علي فهم بيئة المنشاة موضوع المراجعة .  التخطيط االستراتيجي: 2الجزء

تحديد وتقييم المخاطر علي مستوي المؤسسة وهذه الخطوة تؤكد ان المراجع قد اخذ في االعتبار كل 

ة بالبيئة التي يعمل بها العميل. الخطة االستراتيجية الشاملة تتم مناقشتها  في هذه المرحلة العوامل المحيط

 مع الجهة المراجعة لها .

  هنا يتوقع من المراجع ان يفهم االجراءات التفصيلية لكل مكون الخطة التفصيلية وموقع العمل 4الجزء :

 ء البرنامج عن طريق اكمال النماذجمن مكونات المراجعة يصمم برامج المراجعة  ويوثق ادا

  بمجرد تنفيذ برنامج المراجعة هذه المرحلة ستمكن المراجعين من تجميع  ملخص المراجعة: 5الجزء

نتائج المراجعة  والنظر في بعض الجوانب قبل انهاء المراجعة. االفصاح في البيانات المالية . االحداث 

م  . االدارة مطالبة بتوفير ايضاحات عن مواطن المخاطر  الالحقة لنهاية السنة المالية يجب ان تقي

 الرئيسية .

  تقرير المراجعة و الخطاب النهائي لالدارة  الذي ينشأ من خالل المراجعةتقرير المراجعة ملء 6الجزء : 

عند االنتهاء من كل جزء يجب ان تكون هناك اوراق عمل مناسبة له موجوده. والمذكرات التوضيحية 

 كتب بخط احمر مائل. هذه االيضاحات يجب ازالتها من اوراق العمل النهائيةيجب ان ت

 تعديل دليل المراجعة القانونية ليعكس متطلبات الدولة

المرشد واوراق العمل لدليل المنتظم تعكس المتطلبات العالمية او يبني علي افضل الممارسات لتحسين 

وقات عديدة بين دواوين المراجعة القومية من منظور فاعلية المراجعة ومع ذلك  ولربما تكون هناك فر

اغراضهم . البيئة التشريعية . الهيكل التنظيمي الخ  ولربما تكون هناك  حاجة لتطويع هذا الدليل ليعكس 

الظروف الفردية لكل  وذلك للمدي الذ يتوافق مع الظروف والمتطلبات المحددة لكل ديوان مراجعة قومية 

 علي حدا.

 ان اي تعديل حتي ولو كان بسيط سيؤدي الي تحديث سهل علي مدار  السنواتومبدئيا 

لديوان المراجعة القوميةالتي تطبق هذا الدليل  يجب ان تتفهم الممارسات العملية الدائرة االن لتحديد ما هي 

ل هذا القرار التجارب المتاحة  المتبعة حاليا  بدال من ورقة العمل المضمنة في هذا الدليل  علي كل حال مث
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يتطلب فهما شامال لمتطلبات معايير المراجعة للمؤسسات العامة ولغرض ورقة العمل المعدلة االثر الذي 

 تتركه اي تعديالت بسبب التخصيص يجب ان يؤخذ علي ضو ء متطلبات المعايير المتعلقة بورقة العمل

 مراجع العاميمكن ان يكون اكثر خصوصية  للبلد اذا تضمن رسائل من ال : تمهيد

ان تخصيص جدول لمسار المراجعة يمكن ان يعكس اي تغيرات في اوراق العمل و   3-1القسم :

الوظائف المالئمة العضاء فريق المستخدمة  في ديوان المراجعة القومية. المستوي الذي تكمل فيه اوراق 

 العمل و تراجع يجب تحديده.

القومية قد تشتمل معلومات عن الديوان تشرح  تكليفه  خلفية المعلومات االضافية عن ديوان المراجعة

القانوني , االطر التشريعية,والنواحي التنظيمية  واي معلومات اخري يمكن ان تكون مفيدة ,  يفضل ان 

 الخ 1.7,1.8يتم الحاق اي مواد اضافية في نهاية كل قسم لتسهيل التحديثات المستقبلية مثال 

 يمكن تطبيقة يمكن ازالته او اختصاره او اعادة صياغتهاي نص في هذا الدليل ال 

 اوراق العمل تحتاج الي تخصيص لتشمل

 المواقع الوظيفية الصحيحة لفريق المراجعة -

 المراجع الصحيحة للوحدة المالية في الدولة المعنية  -

 هيكل القوائم المالية في البلد المعني -

ضار المستندات المتصلة في خط مع الخطابات المروسة لديوان المراجعة القومية واح -

 سياسات ديوان المراجعة القومية

  نرجو الرجوع للجدول ادناه لشرح اشياء معينة في التخصيص المتعلق باوراق العمل

 بنود التخصيص أوراق العمل

PE 1 الموازنة مقابل الساعات.

 الحقيقية

 االلقاب الصحيحة العضاء الفريق

PE6من ديوان المراجعة القومية نطاق المراجعة يجب ان  خطاب مروس .خطاب النعاقد

 يكون متماشيا مع تكليف ديوان المراجعة القومية

SP1االهمية النسبية الكلية المأخوذة في االعتبار علي مستوي ديوان  . االمية النسبية

 المراجعة القومية

SP2 المراجعة مثال   . يمكن ان تخصص اوراق العمل لتشمل محتويات  .جدول االرشاد

 من واقع القوائم المالية

SP4.AND AS 4المراجعة التحليلية 

 ) ابتدائية  ونهائية (

 اوراق المراجعة هذه يجب ان تعمل متماشية مع جدول االرشاد

SP 5قائمة التحقق تحتوي علي امور عامة عن الممارسة العالمية الجيدة  .فحص االمراجعة الداخلية

مراجع خاصة بالبلد  عن متطلبات التشريع وتحتاج ان تخصص 

الخاصة بالمراجعة الداخلية ولجنة المراجعة , المراجع القسام اللوائح 

 يجب ان تضمن ايضا

SP6قائمة تحقق لجنة المراجعة .  
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SP7متطلبات تشريعات مالئمة يجب ان تضمن ومرجعيات متقاطعة في  .قائمة عمل االختالس

 قائمة العمل 

SP8قائمة التحقق تحتوي علي امور عامة عن الممارسة العالمية الجيدة  تحقق المراجعة الداخلية . قائمة

وتحتاج ان تخصص مراجع خاصة بالبلد  عن متطلبات التشريع 

الخاصة بالتخطيط والموازنة, المراجعة الداخلية. االطراف ذات 

م العالقة, المعامالت,تقييم المخاطر , السياسات واالجراءات , نظا

 االداء االداري و الخ, المراجع القسام اللوائح يجب ات تضمن ايضا

SP9  قائمة تحقق الرقابة علي نظام.

 المعلومات

قائمة التحقق يمكن ان تحتوي علي تفسيرات اضافية عن النظام 

المستخدم في الحكومة . في بعض االحيان التي يكون النظام فيها 

قد ال تكون قابلة للتطببيق لكل مركزيا مثل  اسئلة وزارة المالية 

 مراجع له هنا يمكن ان يحذف من القائمة

DPF1وصف النظام . 

  بداية عدم الحفظ

الرقابة الداخلية المرتقبة لكل جزء يجب ان تكون مرتبطة بمتطلبات 

اللوائح . مثال اللوائح المالية العامة للمصروفات تنص علي ضرورة 

هذه الضوابط  يجب ان تضمن   الموافقة ومراجعة مستدات الصرف.

في وصف النظام وايضا المراجع المتقاطعة الجزاء اللوائح القابلة 

 للتطبيق

والمهم ان االجزاء الغير متوافقة التي تم تحديدها يمكن بسهولة ان 

 تربط بالتشريع المالئم

OC2استعالمات المراجعة. 

R1خطاب االدارة. 

 

د واالستمارات مثال االوراق يجب ان تعكس المتطلبات الخاصة بالبل

 .تقرير المراجعةR2 المروسة المتعلقة بالجهاز

 

 في انواع الرقابة المحتملةالتشريعية  المراجع  خالصة لكيفية تضمينوفيما يلي 

 

 المخاطر  العملية
الرقابة 

 المحتملة
 التاكيد

المستندات 

 المستخدمة

االختبارات التي يجب ان تؤدي)ارجع 

 عمل برنامج المراجعة (الي اوراق 

مثال للنتائج 

 والمالحظات

 الموازنة

عمليات 

العطاءات غير 

المتوافقة مع 

 الموازنة

خطة 

المشتريات 

المتوافقة مع 

 الموازنة

 حدوث

خطة 

المشتريات 

مستندات 

 الموازنة

1-ST فحص خطة المشتريات للوحدة.

الخاضعة للمراجعة  والتاكيد ان 

مع تمويل النشاطات المخططة متوافقة 

 (PAR-46 (9)PPRفي الموازنة

خط المشتريات 

غير متوافقة 

مع نشاطات 

 الموازنة

انشاء 

الهيكل 

 التنظيمي

 

 

 

 

 

 

نشاطات 

المنشأة غير 

المرتبطة 

 بالتشريعات

اعضاء لجنة 

العطاءات 

معينين 

بواسطة مدير 

 الحسابات  

 

 

 

 

 حدوث

محاضر 

اجتماعات 

لجنة 

 العطاءات

 

 

 

 

خطابات 

2  .TC-2    فحص المستندات .

والتاكيد علي ان لجنة العطاءات 

في المنشاة الخاضعة للمراجعة 

 فعالة

 

 

3TC لحسابات علي موافقة ا

- PARاعضاء لجنة العطاءات)

28PPA  ) 

الوحدة 

الخاضعة 

للمراجعة ليست 

لديها لجنة 

 عطاءات فعالة

 

 

 

الوحدة 
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ادارة 

المشتريات 

 موجودة

 

 

 

السياسات 

واالجراءات 

مصاغة 

 وموجودة

 

التعببن 

العضاء 

لجنة 

 التعيين

 

معلومات 

من 

الموارد 

البشرية 

حول وحدة 

االداء 

 االداري

فحص خطابات التعيين   4

العضاء لجنة العطاءات والتاكيد 

علي ان مهراتهم علي قدر 

 المتوقع منهم الداء الوظيفة

 

 

5TC:  فحص سياسات الشراء

 واجراءاته والتاكد من انها تعمل

6  TC التأكد من وجود وحدة.

 PAR 34ادارة المشتريات)

PPA) 

7  TC فحص خطاب التعين :

وملف الموارد البشرية والتاكيد 

علي ان وحدة ادارة المشتريات 

 مرؤوسة بشخص مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاضعة 

للمراحعة ليست 

لديها اجراءات 

كافية اثناء 

 المراجعة

وحدة 

المشتريات لم 

تنشأ بصورة 

كاملة اولم 

يوظف لها كما 

 هو مطلوب

 

 المخاطر  العملية
الرقابة 

 المحتملة
 التاكيد

المستندات 

 المستخدمة

االختبارات التي يجب ان تؤدي)ارجع 

 الي اوراق عمل برنامج المراجعة (

مثال للنتائج 

 والمالحظات

ـ مستندات   العينة المختارة من العطاء:ST  حدوثالموافقة علي مستندات غير مستندات 
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مكتملة وغير  العطاء

صحيحةعن 

العطاءاو عن 

البضائع 

والخدمات 

 المطلوبة

المستندات 

من قبل لجنة 

العطاءات 

ومسؤل 

 الحسابات

مستندات 

 العطاء

محاضر 

اجتماعات 

لجنة 

 العطاءات

مراجعة مستندات العطاء  -4

والتاكد من موافقته 

الجراءات المشتريات العامة 

او قابل للتطبيق علي معايير 

الجهات المانحة بما فيها 

 البنك الدولي 

فحص موافقة لجنة  -5

العطاءات وضابط الحسابات 

, اذا ضمن العطاء ضمن  

خطة المشتريات المجازة 

 يعتبر موافقا عليه

فحص تاكيدي علي ان   -6

ندات العطاء  متضمنة مست

مواصفات تم التاكد منها قبل 

 الموافقة

التاكيد علي ان تاريخ  -7

الموافقة كان قبل االعالن 

 عن العطاء

العطاء ليست 

متوافقة مع 

تشريعات 

المشتريات 

العامةاو 

متطابقة مع 

متطلبات 

 المانحيين

ـ مستندات 

العطاء لم يتم 

مراجعتها 

والموافقة 

عليها قبل 

العالن عن ا

العطاء من قبل 

 لجنة العطاءات

 

STاالختبارات التفصيلية : 

PPRاجراءات المشتريات العامة : 

CTاختبارات الرقابة : 

 عمليات المراجعة سير 1.2

الرسم ادناه يوضح مراحل المراجعة واوراق عمل المراجعة المالئمة التي يجب ان تكتمل بها المراجعة 

اوراق المراجعة عندما تكمل بصورة كافية تؤكد التوافق الكامل مع متطلبات معايير باستخدام هذا الدليل. 

 المراجعة للقطاع العام

 

 اوراق العمل الغرض النشاط
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تحديد متطلبات االخالق المهنية  انشطة ما قبل التعاقد

 الموارد المطلوبة

 تحديد شروط التعاقد

 مقارنة الساعات المخططة مع الساعات الفعلية

 اعالن قواعد السلوك المهني واالستنتاج

 مصفوفة القدرات 

 اتفاقية فريق المراجعة

 خطاب التكليف

 استبيان ضبط الجودة لما قبل التكليف

 

 

 

 استبيان الرقابة قبل االتفاق

 التخطيط االستراتيجي

 فهم الوحدة الخاضعة للمراجعة

تحدبد وتقييم المخاطر علي مستوي 

 القوائم المالية

 تطوير استراتيجية المراجعة الشاملة

 

 تخطيط االهمية النسبية

 جدول التحاليل

 احداث السنوات السابقة 

 مراجعة تحليلية اولية 

 فحص المراجعة الداخلية 

 قائمة فحص لجنة المراجعة

 قوائم باالختالسات

 فحص الرقابة الداخلية يدوية او الكترونية

 االستمرارية/ قائمة استدامة الخدمات

 االعتماد علي عمل مراجع اخر 

 استخدام عمل الخبير 

 المخاطراالخطاء الجوهرية علي مستوي القوائم المالية

 استراتيجية المراجعة الشاملة

 مستندات نقاش فريق المراجعة 

 استبيان ضبط الجودة للتخطيط االستراتيجي
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الخطة التفصيلية 

 والعمل الميداني

 التعرف علي المنشاة

تحديد و تقييم المخاطر للجزء 

 الخاضع للمراجعة

حدد االستجابة المناسبة 

 للمخاطر المحددة

حدد طبيعة ومدي اختيارات 

 المراجعة

 نفذ ووثق برامج المراجعة

 وصف نظام الجزء الخاضع للمراجعة 

 االعتماد علي الرقابة الرئيسية للجزء الخاضع للمراجعة

 برنامج المراجعة

 اختيار العينات

 قائمة تحقق لمتابعة االدلة

 جدول تحاليل علي مستوي المحتويات

 اختبارات الرقابة

 اجراءات االختبارات التفصيلية

 ملخص لمذكرات المراجعة

 استبيان لضبط الجودة للتخطيط المفصل والعمل الميداني

 

ملخص 

 المراجعة

تنفيذ برامج المراجعة الشاملة 

تجميع واستخراج نتائج 

المراجعة و االلتزام بقواعد 

 االخالق المهنية

 

 قلئمة تحقق  االفصاح

 خطابات  تمثيل االدارة

 االحداث الالحقة

 المراجعة التحليلية النهائية

 اختالفات المراجعة

 االلتزام بقواعد السلوك المهني

 استبيات ضبط الجودة لملخص المراجعة
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 جدول تدفق اجراءات المراجعة

 الجدول ادناه يوفر لفريق المراجعة الفهم الكامل للمراجعة ابتداءا من التخطيط وحتي التقرير

يجب ان تكون اوراق المراجعة مكتملة حتي تتوافق مع المعايير ولكن  نقترح  بعضها لتوكيد الممارسة 

 ضمن المؤشرات لهذه الممارسةتالجيدة والجدول التالي ي

  البنود المظللة تتطلب التواصل مع المنشأة موضوع المراجعة

 نشأة موضوع المراجعةالفعالية الي مراجعة تعتمد وبقوة علي التواصل الجيد مع الم

 اعتبارات عامة : اوراق العمل التي يمكن ان تستخدم في اي مرحلة من مراحل المراجعة

الترابط مع  المخرجات/القرارات/غرضال اوراق العمل

اوراق عمل 

 اخري 

اوراق 

العمل 

 االلزامية 

 اعدت

 بواسطة

روجعت 

 بواسطة

Oc1  مراجعة

 استمارة

 العمل

في  التدريب

مراجعة /المستندات

المعمولة  المالحظات

شرف االستجابة بواسطة الم

 المالحظات والتعامل مع 

يجب ان  

متي  كملت

ما كان 

 ضروريا

المشرفون 

الذين 

يقومون 

 بالمراجعة

في كل 

 المستويات

 

Oc2  استفسارات

 المراجعة

ايجاد اساس للتواصل مع 

 العميل في ما تم ايجاده

تضمين كل 

ما تم 

 /ايجاده

االستثناءات 

 التي تظهر 

تكمل 

عندما 

تظهر 

االشياء 

المكتشفة 

ويتم 

 توصيلها

مدير  المراجع

 المراجعة

 

 

 انهاء العمل  والتقربر
 تجميع خطاب االدارة

 التواصل مع الوحدة الخاضعة للمرجعة

 الوصول لرأي المراجع

 خطاب االدارة

 تقرير المراجع

 مالحظات للمراجعة المقبلة

 استبيان ضبط الجودة للتقرير
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 نشاطات ما قبل التعاقد

الترابط مع اوراق عمل  المخرجات/القرارات/غرضال اوراق العمل 

 اخري 

أوراق 

عمل 

 الزامية

 عدتا

 بواسطة

روجعت 

 بواسطة

PE1  الموازنة مقابل

الساعات 

 فعليةال

 توضح الزمن 

المقترح للمراجعة وتوثيق الساعات 

 رقة في المراجعةغالمست فعليةال

اوراق العمل يمكن ان تستخدم بفاعلية 

 فعليةكاداة مراقبةادارية, الساعات ال

  تكمل خاللالمستغرقة يجب ان 

 اداءالمراجعة

الزام  

الكمال كل 

 مراجعة

مشرف 

 المراجعة

 قائد الفريق

مدير 

المراجعة او 

من له سلطة 

تقرير توقيع 

 الخاتمة

PE2  اعالن قواعد

 السلوك المهني

كل عضو في فريق المراجعة يجب ان 

 السلوك قواعديوقع علي اعالن 

ى الزام 

يجب 

 ه في كمالا

مهمة كل 

 مراجعة

كل عضو في 

 الفريق

 الفريققائد 

او الشخص 

سؤول من مال

تقرير 

 المراجعين

ويوقع علي 

نتائج ال

 النهائية

PE3  نتائج قواعد

 السلوك المهني

السلوك  قواعداعالن  تقرير عن استقاللية الفريق

 بواسطةاالعضاء

ى الزام

يجب 

في  هكمالا

مهمة كل 

 مراجعة

مشرف 

 المراجعة

 قائد الفريق

يتاكد ان كل 

اعضاء 

الفريق قد 

وقعوا اعالن 

قواعد 

 السلوك

مدير 

المراجعة او 

من له سلطة 

توقيع 

النتائج التقرير

النهائية 

 للمراجعة

PE4  مصفوفة

التاهيل 

العضاء 

 المراجعة

تتضمن مقدرة الفريق والتاهيل الداء 

تحديد فارق التاهيل و المراجعة  

 متطلبات التدريب

التقرير عن الفريق لديه 

الوقت الكاف الداء 

المراجعة رجوعا لمقارنة 

الساعات الفعلية بساعات 

 الموازنة

ى الزام

 يجب

في  هكمالا

مهمة كل 

 مراجعة

مشرف 

 المراجعة

 قائد الفريق 

مدير 

المراجعة او 

من له سلطة 

توقيع 

النتائج التقرير

النهائية 

 للمراجعة

PE5  اتفاقية فريق

 المراجعة

اتفاقية حول نطاق العمل المطلوب 

 بواسطة اي عضو في الفريق

يجب ان يكون هناك ربط 

بين العمل الموكل 

والساعات المخططه 

مقابل الساعات الفعلية 

الزامى 

يجب 

اكماله في 

كل مهمة 

مشرف 

المراجعة/ 

 قائد الفريق

مدير 

 المراجعة
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لكل عضو كما يجب االخذ 

في االعتبار المهارات 

االساسية لعضو الفريق 

 عند توزيع العمل

 مراجعة

PE6  خطاب التكليف

 )اإلرتباط(

االتفاق و التفاهم المشترك حول شروط 

و اعالم كال من  )اإلرتباط(التكليف 

 المراجعين واالدارة

الي  )اإلرتباط(يرسل خطاب التكليف 

الوحدة الخاضعة للمراجعة و يناقش 

عادة في اجتماع المدير المالي للوحدة 

 ويجب ان اعادة نسخة موقعة للمراجعين

االستراتيجية الشاملة 

للمراجعة يجب ان تحتوي 

علي نفس المعلومات عن 

نطاق العمل وتواريخ 

 المراجعة

الزامى 

يجب 

اكماله في 

كل مهمة 

 مراجعة

مدير 

 المراجعة

مدير 

المراجعة او 

الشخص 

المسؤل عن 

توقيع النتائج 

 النهائية

2.3.7 

 التخطيط االستراتيجي  

 أوراق العمل

 

/ لغرضا

القرارات/ 

 المخرجات

أوراق الروابط مع 

 عمل أخرى

أوراق العمل 

 اإللزامية

روجعت  بواسطة: عدتأ

 بواسطة:

 SP1.  تخطيط

االهمية 

 النسبية

حساب االهمية 

 النسبية

الزامى يجب  

اكماله في كل 

 مهمة مراجعة

   / المراجع

مشرف 

  / المراجعة

 قائد الفريق

مدير 

 المراجعة

SP 2. التعرف على  جدول االرشاد

 االجزاء

المراجعة التي 

تجب مراجعتها 

بما في ذلك 

 رصدةاال

 عمليات الماليةوال

المهمة من 

 القوائم المالية

سوف يتم تجميع 

أوصاف النظام لكل 

مكون مراجعة تم 

 التعرف عليه

الزامى يجب 

اكماله في كل 

 مهمة مراجعة

   / المراجع

مشرف 

 / المراجعة

قائد الفريق

  

مدير 

 المراجعة

 SP3.  العالقة من المسائل

 مراجعة السنوات

المسائل 

العالقة من 

السنوات تعتبر 

من مخاطر 

 السنة الحالية

تحويل المخاطر 

التي تم تحديدها 

الي 

مخاطراالخطاء 

الجوهرية علي 

مستوي القوائم 

 المالية

 اورا ق عمل

الزامى يجب 

اكماله في كل 

 مهمة مراجعة

مدير  المراجع

 المراجعة

 SP4.  الفحص التحليلي

 المبدئي

التعرف على 

مناطق 

المخاطر 

حيث لوحظت 

فروقات 

كبيرة بين 

 االتجاه العام

تحويل المخاطر 

التي تم تحديدها 

الي 

مخاطراالخطاء 

الجوهرية علي 

مستوي ور قة 

عمل القوائم 

 المالية

 

 

الزامى يجب 

اكماله في كل 

 مهمة مراجعة

مدير  المراجع

 المراجعة

5SP.  فحص

المراجعة 

 الداخلية

لتوفير تقييم 

للعمل وكفاءة 

وظيفة المراجعة 

 الداخلية

الزامى يجب اكماله 

في كل مهمة 

مع ادارة  مراجعة

 المراجعة الداخلية

مدير  المراجع

 المراجعة

 SP6.  قائمة تحقق لجنة

 المراجعة

توفير تقييم لكفاة 

و التزام لجنة 

المراجعة 

بالقوانين 

 والتشريعات

الزامى يجب اكماله 

 مهمة مراجعةفي كل 

 مع ادارة المراجعة 

مدير  المراجع

 المراجعة

مدير  المراجعلزامية لتستكمل اتحديد قابلية قائمة تحقق  3.6.7

إستبيان 

ضبط الجودة 

لما قبل 

 اإلرتباط

يسهل 

عملية 

التدقيق 

و يمكن 

من 

خالله 

تحديد 

الجوانب 

التي لم 

يتم 

التعامل 

معها 

بصورة 

كافية 

خالل 

فترة 

 االرتباط

يعالج 

القضايا 

الرئيسية 

من 

أوراق 

العمل 

 األخرى

الزامى 

يجب 

اكماله 

في كل 

مهمة 

 مراجعة

مشرف 

 المراجعة

 

مدير 

 المراجعة

 

 

 

 ياالستراتيج التخطيط

الترابط مع  المخرجات/القرارات/المغزي اوراق العمل

اوراق عمل 

 اخرري 

أوراق عمل 

 الزامية

انجزت 

 بواسطة

روجعت 

 بواسطة

Sp15  مستندات

فريق النقاش 

كلف الم

 المراجعة 

 تاكيد الفهم واخطار فريق

علي  كلفالم المراجعة

 ضيع مهمة عن المراجعةلمواا

معلومات 

مضمنة من 

اوراق عمل 

اخري قبل 

التعاقد والخطة 

االستراتيجية 

 لسنوات سابقة

الزامى يجب 

اكماله في كل 

 مهمة مراجعة

مدبر 

 المراجعة

رئيس 

 المراجعة

SP16  استبيان ضبط

الجودة للخطة 

 االستراتيجية

تسهيل المراجعة لتحديد 

 يتم التعامل معهامواضيع لم 

بصورة كافية ابان التخطيط 

 االستراتيجي للمراجعة

تحديد مواضيع 

ية من ساسا

 اوراق اخري 

الزامى يجب 

اكماله في كل 

 مهمة مراجعة

مشرف 

 المراجعة

مدير 

 المراجعة

 

 الخطة التفصيلية و العمل الميداني

الترابط مع اوراق  المخرجات/القرارات/الغرض اوراق العمل 

 عمل اخرري 

أوراق عمل 

 الزامية

انجزت 

 بواسطة

روجعت 

 بواسطة
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DPF1  وصف النظام

لالجزاء 

الخاضعة 

 للمراجعة

تحديد المخاطر للدورة 

المستندية للعمليات لكل مكون 

ولكل رقابة مالئمة علي 

المخاطر المحددة يجب عمل 

دورة العمليات  اختبار تتبع

لتقييم ما اذا كانت اجراءات 

 الرقابة معموال بها

تحديد المكونات 

المراجعة في جدول 

االرشاد لتحديد 

المخاطر المالئمة 

للمكونات من المخاطر 

التي تشكلت علي 

مستوي اوراق عمل 

 القوائم المالية

الزام الكمال 

لكل مكونات 

المراجعةاو 

مجموعة 

من 

المكونات 

مع 

 معالجات

كبيرة 

 مماثلة

 مديرالمراجعة المراجع

DPF2.   االعتماد علي

عناصر 

الرقابة 

الرئسية 

 للمكونات

تقييم ما اذا كانت الرقابة 

الرئسية  تقابل اهداف الرقابة 

ويمكن االعتماد عليها لكل 

التاكيدات المالئمة اذا كان 

االعتماد علي الرقابة ممكنا 

اذهب الي اختبارات الرقابة 

العمل  اذا كان غير  علي اوراق

ممكن اجراءات محكمة 

للمراجعة يجب ان 

تصمم)اجراءات محكمة 

 الجراءات اوراق العمل

اربط المخاطر المحددة 

في النظام الواصفة 

للتاكيد وقرر ما اذا 

كان  يمكن اختبار 

 الرقابة

الزام الكمال 

لكل مكونات 

المراجعة 

مع وصف 

 النظام

مدير  المراجع

 /المراجعة

 المشرف

DPF3.  برامج

 المراجعة

تصميم اجراءات مناسبة 

للوصول المخاطر المحددة في 

 اوراق عمل وصف النظام

المخاطر المحددة في 

وصف النظام تحتاج 

 ان تغطي

الزام الكمال 

لكل مكونات 

 المراجعة 

مدير  المراجع

 /المراجعة

DPF4. عدد حجم العينات لكل اجراء  العينات

 ناتمراجعةباستخدام نظام العي

العينات يجب ان 

تضمن في اجراءات 

اداء اوراق العمل 

 الموضوعية

الزام الكمال 

لكل مكونات 

المراجعة 

مع كل 

اجراء او 

مجموعة 

 اجراءات

 المشرف المراجع

DPF5  ورقة متابعة

 االدلة

متابعة مخرجات ادلة المراجعة 

 لمزيد من العمل

الدليل المطلوب يجب 

ان يكون للعينة 

 لالختبارالمحددة 

الزام الكمال 

لكل 

 امراجعة 

مدير  المراجع

 /المراجعة

DPF6  جدول

االرشاد علي 

مستوي 

 المكونات

النزال المكو نات التي تمت 

مراجعتهاوتحديد ا ذاكانت هناك 

مناطق جديده يسلط الضوء 

 عليها متعلقة بالمكونات

اجراءات تحليلية 

 موضوعية

الزام الكمال 

لكل مكونات 

المراجعة 

الي الحد 

الذي تؤدي 

فيه 

 المشرف المراجع
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اختبارات 

 الرقابة

DPF7  اختبارات

 الرقابة

 

 

 

تم تحدبد اختبارات  توثيق االداء الختبارات الرقابة

الرقابة من خالل 

تحدبد مستندلت 

 الرقابة الرئبسبة

الزام الكمال 

لكل مكونات 

المراجعة 

من خالل 

اداء 

اختبارات 

 الرقابة

مدير  المراجع

 /المراجعة

 

DPF8  اداء

اجراءات 

الرقابة 

 المكثفة

توثيق االداء الختبارات 

 الرقابةالمكثفة

اداء ااالجراءات 

المكثفة  الموجودة في 

 قائمبرنامج المراجعة

الزام الكمال 

لكل 

االجراءات 

المكثفة 

لمجموعة 

 االجراءات

 المشرف المراجع

DPF9  اجراءات

تحليلية 

 مكثفة

توثيق االداء الجراءات التحليل 

 المكثفة

الزام الكمال  

االداء 

الجراءات 

التحليل 

 المكثفة

مدير  المراجع

 /المراجعة

DPF10   ملخص

لمذكرة 

 المراجعة

ملخص لعملية المراجعة لكل 

 مكون

معلومات ملخصة من 

 اوراق العمل ادماه:

االعتماد علي 

الرقابةالرئيسة,قائمة 

للعينات  التحقق

,اختبارات 

الرقابة,االختبارات 

الكثفة,اوراق عمل 

 االداء

الزام الكمال 

اوراق عمل 

 االدارية 

 لكل مراجعة

 المشرف المراجع

DPF11  استبيان

ضبط 

الجودةللخطة 

التفصيلية 

والعمل في 

 الموقع

تسهيل المراجعة واتحديد 

المواضيع التي قد التكون 

حددت جيدا اثناء التخطيط 

المقصل وادء المراجعة في 

 الموقع 

الزام الكمال  

لكل مكونات 

المراجعة 

مع وصف 

 النظام

مدير  المراجع

 /المراجعة

 

 ملخص المراجعة
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الترابط مع اوراق  المخرجات/القرارات/المغزي اوراق العمل

 عمل اخرري 

انجزت  أوراق عمل الزامية

 بواسطة

روجعت 

 بواسطة

AS1قائمة تحقق لالفصاح. 

 

مراجعة القوائم المالية لتقييم 

 كفاية االفصاح

الزام الكمال لكل  

 المراجعة

مدير  المراجع

 /المراجعة

 

AS2للحصول علي ادلة اضافية  .خطاب ممثل االدارة

في شكل تفويض مكتوب من 

لها ادارة المنشاه المراجع 

فيه كل المطلوبات للمراجع 

وهو من المراجع للمنشاه 

المراجع لها ويجب ان يوقع 

بواسطة الحسابات ويرجع 

 للمراجع كدليل

الزام الكمال لكل  

 المراجعة

المشرف علي 

 المراجعة

رئيس 

المراجعة 

او 

الشخص 

المسؤول 

من تقرير 

 المرجعة

AS3لتحديد االحداث بعد نهاية  ,االحداث الالحقة

العام والتي توثر علي القوائم 

 المعلومات المراجعة/المالية

الزام الكمال لكل  

 المراجعة

المشرف علي 

 المراجعة

مدير 

 /المراجعة

 

 الخالصة والتقرير

الترابط مع اوراق  المخرجات/القرارات/المغزي اوراق العمل

 عمل اخري 

انجزت  أوراق عمل الزامية

 بواسطة

روجعت 

 بواسطة

R2 المراجعة. تقرير 

 

يتضمن كل المسائل  قالب لتقرير مراجعة معياري

التي لم تحل في 

 خطاب االدارة

الزام الكمال لكل 

 المراجعة

رئيس المراجعة  مديرالمراجعة

او الشخص 

المسئول عن 

 تقرير المراجعة

 

R3 يقدم بواسطة.

 لمراجعةادارة ا

عندما تطبق ورقة العمل هذه توفر 

اجريت علي تتبع لكاللتفيرات التي 

 التقرير

 اختالفات المراجعة

 تقرير المراجعة

الزام الكمال لكل 

 المراجعة

كل المراجعين 

القدامي 

والمدراء 

متداخلون في 

 المراجعة

رئيس المراجعة 

او الشخص 

المسؤول من 

 تقرير المرجعة

R4 مالحظات لمراجعة.

 السنة المقبلة

توثيق للمواضيع المقيدة للمراجعين 

 القادمين

اكمال اوراق عمل  

 ادراية لكل مراجعة

المشرف علي 

 المراجعة

 /مدير المراجعة

R5. استان ضبط

الجودة لتقرير 

 المراجعةب

تسهيل المراجعة وتحديد مواضيع لم 
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 ماهي المراجعة؟ 1.3

 ماهي المخرجات من هذا؟

 فهم الغرض و االطار العام للمراجعة 

 

 هذا الجزء من الدليل يصف:

  أنواع المراجعة 

 أهداف المراجعة القانونية أو المراجعة المالية للقطاع العام 

 معايير المراجعة القابلة للتطبيق 

  المراجعة يعتبر مهما لتحقيق اهداف المراجعةكيف ان نطاق 

 ما هي اوجه القصور الكامنة التي تأثر علي قدرة المراجع من اكتشاف االخطاء 

 مسؤلية المراجع و االدارة اتجاه القوائم المالية 

 االختالف بين القطاع العام و الخاص 

 ي 

  

 

 أنواع المراجعة 1.3.1

 تنقسم المراجعة عموما الي مراجعة قانونية و مراجعة أداء 

 المراجعة القانونية تتضمن:

   اختبار المسؤلية المالية للوحدة الخاضعة للمسآئلة و يشمل اختبار و تقييم السجالت المالية و ابداء رأي

 حول القوائم المالية

 اختبار المسؤلية المالية لالدارة الحكومية ككل 

  النظم المالي و العمليات المالية و تشمل تقييم لمستويات االلتزام و التشريعاتمراجعة 

 مراجعة نظام الرقابة الداخلية و وظيفة المراجعة الداخلية 

 مراجعة نزاهة و ملكية القرارات االدارية التي تتخذ في الوحدة الخاضعة للمراجعة 

 جعة و التي يري ديوان المراجعة القومية ضرورة التقرير عن المواضيع التي تستنتج او المتعلقة بالمرا

 (ISSAI 1200 P4)االفصاح عنها 

مصطلح المراجعة القانونية و المراجعة المالية تستخدم عادة بالتبادل. و تتكون من مراجعة 

القوائم المالية زائدا بعض أو كل العناصر المذكورة اعاله و يعتمد ذلك علي تكليف ديوان المراجعة 

. هذا الدليل يوفر مدخل متكامل للمراجعة المالية و االلتزام بالقوانين و التشريعات فيما يتعلق القومية

بالمواضيع المالية. عندما يطلب تكليف ديوان المراجعة القومية من المراجعين التقرير عن االلتزام او عدم 

 ISSAI)لتزام الشامل لالنتساي االلتزام بالصالحيات, قد يحتاج المراجعين الرجوع الي مرشد مراجعة اال
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علي تعينات التوكيد  ISSAI 4100و  ISAE 3000. قد يحتاج المراجعين ايضا الي تطبيق (4100

 (ISSAI 1700 P6) (ISSAI 1200 P5)االخري. 

كجزء من تكليف المراجعة المالية أو القانونية يجب علي دواوين المراجعة القومية ان تبدي 

ائم المالية تعبر بعدالة عن الموقف المالي و االداء المالي للوحدة الخاضعة للمراجعة رأي ما اذا كانت القو

-ISSAIs 1000. عندما يكون هذا الحال فان التطبيق الكامل لل IPSASوفقا لالطار القانوني المالئم. مثال 

 (ISSAI 1200 P6)سيساعد المراجعين في تحقيق هذه االهداف.  2999

 ء بمراجعة الترشيد, الفعالية و الكفاءة و تتضمن:تتعلق مراجعة االدا

 مراجعة الترشيد االداري وفقا للمبادئ و الممارسات و السياسات االدارية 

  ,مراجعة فعالية استخدام الموارد البشرية, المالية و الموارد االخري و تتضمن اختبار نظم المعلومات

متبعة بواسطة الوحدة الخاضعة للمراجعة لمعالجة اوجه قياس االداء و الترتيبات الرقابية و االجراءات ال

 القصور في الفعالية.

  مراجعة كفاءة االداء تتعلق بانجاز اهداف الوحدة الخاضعة للمراجعة و مراجعة االثر الفعلي لالنشطة

 مقارنة باالثر المستهدف.

 

 االنواع المختلفة للمراجعة قد تركز علي مناطق مختلفة مثل: 

  المعلواتمراجعة نظم 

 المراجعة البيئية 

 المراجعة العدلية 

نوع المراجعة او الجمع بين اثنين او اكثر من انواع المراجعة يعتمد علي هدف المراجعة و علي طبيعة 

 حسابات الوحدة الخاضعة للمراجعة.

 النظاميةالمراجعة  1.3.2

و متطلبات االخالق  (ISSAIs)يتم القيام بالمراجعة القانونية وفقا لمعاييرالمراجعةالدولية للمؤسسات العامة 

المهنية المالئمة. هذا يمكن من ابداء الرأي ما اذا كانت القوائم المالية معدة بصورة عادلة من كل النواحي 

المتطلبات القانونية المتعلقة بالمواضيع التي تأثر  الجوهرية وفقا الطار التقارير المالية القابل للتطبيق و

 . (ISSAI 1200.3)علي افصاحات القوائم المالية 

 رأي المراجع حول القوائم المالية

 تعزز مصداقية القوائم المالية و لكن 

 ال يضمن قابلية استمرار الوحدة الخاضعة للمراجعة مستقبال 

 ا ادارة الوحدة الخاضعة للمراجعة في معالجعة قضايا الوحدة.ال يضمن الفعالية و الكفاءة التي تقوم به 

 ال يضمن ان الوحدة الخاضعة للمراجعة خالية من الفساد 
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 النظاميةاهداف المراجعة  1.3.3

 االهداف الكلية للمراجعة القانونية هي:

  سواء كانت بسبب للحصول علي توكيد معقول حول ما اذا كان القوائم المالية خالية من االخطاء الجوهرية

االخطاء او المخالفات و بهذا تمكن المراجع من ابداء رأي حول ما اذا كانت القوائم المالية اعدت من كل 

 النواحي الجوهرية وفقا لالطار القانوني للتقارير المالية القابل للتطبيق.

  الدولية للمؤسسات العامة التقرير و التوصيل عن القوائم المالية كما هو مطلوب بواسطة معايير المراجعة

 وفقا لنتائج المراجع

  التوصيل للمستخدمين و االدارة و المسؤلين عن الحوكمة او اي طرف خارج الوحدة الخاضعة للمراجعة

 (ISSAI 1200. 9&11)المواضيع التي تخرج عن المراجعة ما هو مطلوب بالمعايير او التشريعات 

ممارسة الحكم المهني  و التحلي باالرتياب المهني خالل  لتحقيق هذه االهداف علي المراجع القيام

 المراجعة و من بين االشياء االخري:

  تحديد و تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية اذا كانت عن طريق الخطاء او المخالفات و ذلك علي اساس فهم

 الوحدة الخاضعة للمراجعة و بيئة عملها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية

 علي ادلة االثبات الكافية و المالئمة حول ما اذا كانت االخطاء الجوهرية موجودة و ذلك من  الحصول

 خالل تصميم و تنفيذ االستجابة المالئمة للمخاطر التي تم تقييمها.

  تكوين الرأي حول القوائم المالية  و اي اهداف اضافية في الحاالت التي يكون فيها التقرير الزامي بناء

 (ISSAI 1200. 7)ج المستخلصة من ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها علي النتائ

االهداف االضافية ترجع الي حقيقة ان اهداف المراجعة في القطاع العام هي عادة اوسع من الوصف 

اعاله. تكليف المراجعة او التزامات وحدات القطاع العام تاتي من التشريعات, القوانين المنظمة, التعليمات 

الوزارية, متطلبات السياسة الحكومية أو قرارات المشرع  قد تنتج عنها اهداف اضافية. هذه االهداف 

 االضاية قد تتضمن مسؤوليت مراجعة و تقرير علي سبيل المثال:

 التقرير عن حاالت عدم االلتزام بالصالحيات المتضمنة في الموازنة و المسؤلية 

 التقرير عن كفاءة الرقابة الداخلية 

هذه االهدا ف االضاية قد تقود مراجعين القطاع العام الي تقييم اضافي لمخاطر االخطاء الجوهرية. حتي 

عندما ما ال يكون هناك اهداف اضافية فانه قد يكون هناك توقعات عامة فيما يتعلق بقرير مراجعين القطاع 

داخلية. علي المراجعين حفظ هكذا العام في عدم االلتزام بالصالحيات او التقرير حول كفاءة الرقابة ال

توقعات في العقل, و يتنبهوا الي المناطق التي تعطي مؤشر مخاطر عدم االلتزام بالصالحيات أو المخاطر 

 (ISSAI 1315 P4)المتعلقة بكفاءة الرقابة الداخلية عند تخطيط و إداء المراجعة. 

 ISSAIمنظور المراجعة المالية كما مضمن في  هذا الدليل يتعرض الي االلتزام بالقوانين و التشريعات من

. القوانين و التشريعات تاخذ في االعتبار خالل عملية المراجعة متضمنة اعتبارات علي مستوي 1250

عالي خالل عملية التخطيط االستراتيجي و مستوي تفصيلي خالل وضع  متطلبات مراجعة االجزاء. عند 
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اجعة القومية ان ياخذ في االعتبار تكليفه الخاص و متطلبات تكييف هذا الدليل يجب علي ديوان المر

التشريعات المحلية السائدة علي الوحدات الخاضعة للمراجعة وذلك فيما يتعلق بمدخل المراجعة. يمكن 

 للمعلومات االضافية في التكييف. 11الفقرة  1الرجوع الي الجزء 

عندما يكون ديوان المراجعة القومية لديه تكليف خاص بالمراجعة و ابداء الرأي حول االلتزام بتشريعات 

 يجب ان ياخذ في االعتبار. (ISSAI 4000-4200)او قوانين معينة فان مرشد االلتزام لالنتساي 

 كيد المعقولالتأ 1.3.4

ل, علي ان القوائم المالية تعتبر كليا المراجعة وفقا لمعايير المراجعة صممت لتوفير توكيد معقو

 (ISSAI 1200. 12)خالية من االخطاء الجوهرية. 

التوكيد المعقول يعتبر ذا مستوي عالي من التوكيد و لكن ليس توكيدا مطلقا و ذلك نسبة للمحدودية الكامنة 

لحصول علي ادلة اثبات في المراجعة و المشار اليها ادناه. و لتوفير توكيدا معقوال يجب علي المراجعين ا

كافية و مالئمة الستنتاج انه ال توجد اخطاء جوهرية في القوائم المالية اجماال. التوكيد المعقول يتعلق 

 باجمالي عملية المراجعة.

اذا كان ال يمكن تحقيق التوكيد المعقول بادلة المراجعة التي تم توفيرها علي المراجع ان ياخذ في االعتبار 

 (ISSAI 1200. 12)نطاق في ابداء رأي المراجع. اثر تضييق ال

القصور الكامن في عملية المراجعة ياثر علي قدرة المراجع في اكتشاف االخطاء الجوهرية عليه 

 اليستطيع اعطاء توكيد مطلق حول القوائم المالية. هذا القصور موجود بسبب العوامل االتية:

 ليات و االرصدة:؛فقط تتم المراجعة للعينات المختارة من العم 

 القصور الكامنة في اي نظام محاسبي او نظام للرقابة كأمكانية التآمر مثال؛ 

 حقيقة ان اغلب ادلة االثبات في المراجعة عامة و ليست خاصة 

في حاالت عديدة يعتمد المراجع علي الحكم المهني خاصة عندما يقرر في طبيعة, توقيت, و مدي 

النتائج بناءا علي ادلة المراجعة التي تم جمعها. علي سبيل المثال المراجع  اجراءات المراجعة أو استخراج

 يحتاج ان يقرر في معقولية التقديرات المحاسبية التي تقوم بها االدارة في اعداد القوائم المالية.

 (ISSAI 1000-2999) للقطاع العامااللتزام بمعايير المراجعة الدولية  1.3.5

سسات العامة توفر اطار للمراجعين و الذي يتضمن المعايير الدولية في معايير المراجعة للمؤ

 المراجعة و مذكرات العمل االضافية في تطبيق المعايير الدولية في المراجعة في القطاع العام.

قد يستطيع المراجع المطالبة بااللتزام بمعايير المراجعة الدولية للمؤسسات العامة في تقرير المراجع عندما 

و المالئمة في  ISSAIs 1000)-(2999ون كل المتطلبات المضمنة في المعايير الدولية للمؤسسات العامةتك

 (ISSAI 1200. 18,20)المراجعة قد تم االلتزام بها خالل عملية المراجعة
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لاللتزام بالمعايير الدولية للمؤسسات العامة, يجب علي المراجع ان يلتزم باي مطلب مضمن في تلك 

 المعايير, في الظروف التي تكون فيها:

 كل المعايير الدولية للمؤسسات العامة ليست مالئمة في المراجعة 

   احد مطلوبات المعايير الدولية للمؤسسات العامة او اكثر غير مالئمة الن تطبيقها مشروط بظروف معينة

 (ISSAI 200. 22)و تلك الظروف غير متوفرة في المراجعة المعينة. 

علي المراجع ان يفهم الهدف من كل واحد من المعايير الدلية للمؤسسات العامة وتحديد اي اجراءات يجب 

اضافية مطلوبة لتحقيق هذه االهداف. يجب علي المراجع ايضا تقييم ما اذا كان ادلة المراجعة التي تم 

 (ISSAI 1200. 21)الحصول عليها مالئمة. 

ر المراجع انه من الضروري االنحراف عن تطبيق متطلبات المعيار في بعض الحاالت االستثنائية, قد يقد

المالئم في مثل هذه الحاالت يجب علي المراجع ان يقوم بإداء و توثيق اجراءات المراجعة البديلة لتحقيق 

 (ISSAI 1200. 23)هدف تلك المتطلبات. 

يم اثر عدم تحقيق هدف المعيار اذا استحال تحقيق هدف معيار المراجعة المالئم يجب علي المراجعة تقي

 (ISSAI 1200. 24)في رأي المراجع. في مثل هذه الحاالت قد يتم اصدار رأي متحفظ. 

يجب علي المراجع قرأة الدليل قبل تطبيق المبادئي او بدء المراجعة وذلك لفهم النص الكامل في كيفية 

 (ISSAI 1200. 12; P19)تطبيق المبادئي في أوراق العمل. 

كان القانون اوو التشريعات في اي دولة وضحت ان عرض وصياغة تقرير المراجع تختلف بصورة اذا 

جوهرية  في الشكل أو المصطلحات عن متطلبات معايير المراجعة الدولية للمؤسسات العامة فان علي 

ة التي تم المراجع ان يعطي توضيحات اضافية لمعالجعة سوء الفهم المحتمل. اذا استحال ذلك فان المراجع

القيام بها وفقا للقانون و التشريعات تعتبر غير موافقة لمعايير المراجعة الدولية للمؤسسات الدولية. عليه 

 ISSAI)فان تقرير المراجع ال يمكن ان يوضح ان المراجعة قد تمت وفقا لمعايير المراجعة الدولية. 

1200. 17) 

 علي المتطلبات االتية خالل عمل المراجعة: يجب علي المراجع االخذ في االعتبار و المحافظة

 أو االعتراف بان الظروف التي يمكن ان تتسبب في اخطاء جوهرية قد تكون موجودة.  االرتياب المهني

االرتياب المهني يعزز و يوسع مفهوم العناية  الالزمة و هو اساسي في عملية تخطيط و إداء المراجعة. 

(ISSAI 1200. 15)(ISSAI 1200. P18) 

  بواسطة المراجعين يقود الي قرارات مرشدة و التطبيق المناسب الي المعرفة و الخبرات الحكم المهني

 (ISSAI 1200. 16)المالئمة للحقائف و الظروف.  

 و التي يجب الحصول عليها لتخفيض مخاطر المراجعة الي المستوي  أدلة المراجعة الكافية و المناسبة

 (ISSA 1200. 17)مراجع من اخذ استنتاجاته  و تاسيس رأيه عليها. االدني المقبول و تمكين ال

 



92 
 

 القوائم المالية المراجعة 1.3.6

القوائم المالية للوحدة الخاضعة للمراجعة تعد بواسطة ادارة الوحدة و باشراف من هو مسؤل 

ن مسؤولياتهم عن الحوكمة. مراجعة القوائم المالية ال تعفي االدارة او الذي هو مسؤل من الحوكمة م

 (ISSAI 1200. 4)الموضحة في القوانين و التشريعات ذات العالقة. 

من هذا الدليل, ان وحدات القطاع العام ربما يطلب  4الجزء  1كما تمت المناقشة في النموزج 

منها عرض القوائم المالية وفقا الطار قانوني للتقارير المالية محدد كالمعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العام 

(IPSAS) ي القطاع العام. في مثل هذه و التي مثال الطار العرض العادل للقوائم المالية المستخدمة ف

. اما اذا (IPSAS)الحاالت فان تقرير المراجع يجب ان يشير الي ان العرض تم وفقا للمعايير المعينة مثال 

كان هناك متطلب مراجعة فقد للعرض العادل, فان رأي المراجع يجب ان يوضح ما اذا كان القوائم المالية 

 (ISSAI 1200. 8; P11)النواحي الجوهرية.  عرضت بعدالة أو تعطي صورة عادلة من كل

 القوائم المالية المعدة علي اساس النقدية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ستتضمن اآلتي:

 قائمة للمقبوضات و المدفوعات النقدية 

 السياسات المحاسبية و مذكرات االيضاح 

 تخطيطية فانها يجب ان تنشر مقارنة بين الموازنة و عند ما تنشر الوحدة الخاضعة للمراجعة موازنتها ال

االداء الفعلي سواء كان منفصلة او ملحقة بالقوائم المالية أو/ كعمود موازنة في قائمة المقبوضات 

 والمدفوعات النقدية

 القوائم المالية للوحدة في القطاع العام و المعدة علي اساس االستحقاق المحاسبي عادة قد تتكون من:

 مة المركز المالي؛قائ 

 قائمة االداء المالي؛ 

 قائمة التغييرات في صافي االصول/ حقوق الملكية؛ 

 قائمة التدفقات النقدية؛ 

 مقارنة بين مبالغ الموازنة و المبالغ الفعلية اما كقائمة اضافية منفصلة او كتسوية؛ 

  االيضاحية االخري؛ايضاحات, تحتوي علي ملخص للسياسات المحاسبية المهمة و المعلومات 

  التقارير االخري كتقارير االداء و التقارير المتخصصية(ISSAI 1200 P12,13) 

من هذا الدليل من  7عندما تعرض القوائم المالية للحكومة كلها فان المراجعين يجب ان يرجعوا الي الجزء 

 اجل االعتبارات االضافية.
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 توثيق المراجعة 1.4

 هذا الباب يشرح:

 ,نوع و غرض توثيق المراجعة طبيعة 

 شكل, محتوي و حجم توثيق المراجعة 

 كيف توثق نتائج المراجعة 

 تجميع الملف النهائي للمراجعة 

 

 ما هي الخالصة من هذا؟

  الرجوع الي ورقة العمل ( مراجعة استمارة العملOC 1. Review worksheet ) 

  الرجوع الي ورقة العمل ( مطلوبات المراجعة OC 2. Audit query) ) 

 

 توثيق المراجعة 1.4.1

يجب علي المراجع ان يعد اوراق عمل المراجعة في الوقت المناسب و ذلك لتوفير سجالت 

مالئمة لتقرير المراجع و كادلة توضح ان المراجع قد قام باداء المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية 

 (ISSAI 1230. 5,7)للمؤسسات العامة و متطلبات القانون و التشريعات السائدة. 

ة الي ذلك فان المراجع يقوم باعداد اوراق المراجعة لتمكين اي مراجع ذو خبرة و باالضاف

ليس لديه اي عالقة بعملية المراجعة ان يفهم المواضيع المهمة التي تطرأ خالل عملية المراجعة و يفهم 

النتائج. النتائج التي تم التوصل اليها و التقديرات المهنية الجوهرية التي استخدمت للتوصل الي تلك 

المواضيع الجوهرية في هذا االطار ال تعني فقط االخطاء الجوهرية في القوائم المالية, لكن ايضا تلك 

المتعلقة بعدم االلتزام و المخالفات في شروط العقود او اتفاقيات المنح أو اي مواضيع اخري مطلوب من 

 (ISSAI 1230 P3)المراجع اعطاء التقرير عنها.

يرجع الي كل اوراق عمل المراجعة المالئمة و ادلة المراجعة التي تم توثيق المراجعة 

الحصول عليها خالل عمل المراجعة. عندما تكون اوراق العمل غير قابلة للتطبيق. فاناالسباب و حقيقة 

كونها غير قابلة للتطبيق يجب ان توثق. ال توجد حاجة لطباعة او وضع صور من قوائم التدقيق في ملف 

 لعمل.اوراق ا

في بعض بيئات القطاع العام كبيئة محكمة الحسابات, فان المراجعين قد يكونون عرضة 

للقوانين و التشريعات التي تطلب اجراءات توثيق دقيقة تتعلق بقوانين أدلة االثبات. مراجعين القطاع العام 

ممت لتأكيد االلتزام يجب ان يعرفوا انفسهم بمثل هذه المتطلبات المتعلقة بتوثيق المراجعة و التي ص

 (ISSAI 1230 P15-17)بقوانين ادلة االثبات السائدة. 
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 طبيعة توثيق المراجعة

اوراق عمل المراجعة قد تسجل يدويا او اللكترونيا او باي وسيلة اخري. اوراق العمل 

ل في االلكترونية علي سبيل المثال يمكن انتاجها من خالل برنامج مراجعة او يمكن اعداد اوراق عم

 .(spreadsheet)جداول بيانات الكترونية 

توثيق المراجعة يشمل اوراق العمل التي تدون بواسطة المراجعين و تتضمن برامج 

المراجعة , التحاليل, ايضاحات الموضوعات, ملخص المواضيع المهمة, خطابات المصادقات و 

 ي( و المتعلقة بالمواضيع المهمة.التمثيل, قوائم التدقيق و المراسالت )و تشمل البريد االلكترون

باالضافة الي هذا فان اوراق عمل المراجعة قد تتضمن ملخصات او صور من سجالت 

 مثال العقود و االتفاقيات المهمة و المعينة.الوحدة الخاضعة للمراجعة 

 نوع اوراق عمل المراجعة

 ذات طبيعة دائمة.اوراق عمل المراجعة اما تتعلق بالسنة الحالية وحدها او قد تكون 

ملف المراجعة للسنة الحالية يجب ان يشمل اوراق العمل و االدلة الداعمة و المتعلقة باهداف مراجعة 

السنة الحالية. قد تكون هناك اوراق عمل و ادلة داعمة قابلة للتطبيق الكثر من سنة مالية واحدة.في هذه 

عة الحالي, و وضع صورة منها في ملف المراجعة الحالة يكون من المناسب االحتفاظ بها في ملف المراج

الحالي للسنوات السابقة و البيانات تنقل الي للسنة القادمة. و مثال لذلك وصف النظام و الذي قد ال يتغير 

 من سنة الي اخري.

الملف الدائم يحتوي علي معلومات ذات طبيعة مستمرة حول انشطة الوحدة الخاضعة للمراجعة , نظم 

و المالمح االخري ) مثال عقود التمويل و القروض( و التي تكون مهمة للقيام بالمراجعة .  المحاسبة

محتويات الملف الدائم يجب ان تراجع مع كل عملية مراجعة و يتم تحديث البيانات لتعكس اخر موقف. 

مراجعة الحالي البيانات التي تعتبر منتهية الصالحية يجب ازالتا من الملف الدائم و تضمينها في ملف ال

 للسنة التي تعلق بها.

 الغرض من توثيق المراجعة

الغرض من توثيق المراجعة لتوفير سجل يوضح كيف تم تحقيق اهداف المراجعة و كيف تم 

تخطيط و تنفيذ المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية للمؤسسات العامة و القوانين و التشريعات السائدة. 

(ISSAI 1230. 2) 
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 عليه فاناعمال المراجعة توثق لالتي:

 لمساعدة المراجعين في تخطيط  تنفيذ المراجعة 

 للمساعدة في اخالء مسؤليات االشراف و المراجعة 

 لمساعدة فريق المراجعة ليكون محاسب علي اعماله 

 االحتفاظ بسجل للمواضيع الغراض المراجعة في المستقبل 

 يمكن من القيام بتدقيق ضبط الجودة 

 من القيام بمراجعة توكيد الجودة الخارجية وفقا للقانون, التشريعات و المتطلبات السائدة.  يمكن 

 حجم توثيق المراجعة

يجب علي المراجع اعداد اوراق عمل المراجعة بصورة تمكن اي مراجع ذو خبرة و لم تكن له 

 عالقة سابقة بالمراجعة الحالية من فهم المواضيع اآلتية :

 مدي اجراءات المراجعة ) متضمنة المواصفات الخاصة بالعناصر التي تم اختبارها(  طبيعة, توقيت و

التي تم أدائها لتتوافق مع معايير المراجعة الدولية للمؤسسات العامة و القوانين و التشريعات والمتطلبات 

 (ISSAI 1230. 8a, 9a, 230. 12)السائدة  

 حصول عليها نتائج اجراءات المراجعة و االدلة التي تم ال(ISSAI 1230. 8b) 

  النتائج المهمة التي تم التوصل اليها(ISSAI 1230. 8C) 

  مناقشة المواضيع الجوهرية مع االدارة و االخرين في الوقت المناسب؛(ISSAI 1230. 12) 

 كوين كيف تم التعامل مع المعلومات غير المتسقة مع النتائج التي توصل اليها المراجع و ذلك فيما يتعلق بت

 (ISSAI 1230. 11)النتيجة النهائية.

  كيف تم تحقيق اهداف المراجعة باستخدام اجراءات مراجعة بديلة و التي ان لم تكن واضحة فان اسباب

 (ISSAI 1230. 12)االنحراف عن معايير المراجعة الدولية للمؤسسات العامة قد تم شرحها. 

 راجع, مع الظروف المحيطة و االدالة التي تم الحصول اي اجراءات مراجعة اضافية بعد تاريخ تقرير الم

 (ISSAI 1230. 13)عليها و النتائج التي تم التوصل اليها و تأثيرها علي تقرير المراجع. 

 محتويات اوراق عمل المراجعة و ادلة المراجعة

المراجعة كامل فيما يتعلق بشكل و مضمون اوراق عمل المراجعة, يجب علي المراجع اعداد اوراق عمل 

و بشكل كافي و مفصلة لتمكن من الفهم الكلي للمراجعة. اوراق عمل المراجعة يجب ان تتضمن علي 

 االقل االتي:

  اسم العميل, السنة المنتهية, الشخص الذي يعد و يراجع اوراق العمل و تاريخ االعداد و المراجعة(ISSAI 

1230. 9B, C) 

 شرح للعالمات التي استخدمت 

  الذي تم القيام به مثال وصف اجراءات المراجعة  او الفحص التي تم تنفيذهاالعمل 

 )مصدر عينات المعلومات التي استخدمت للقيام باجرات المراجعة )مثال المصدر يمكن يكون دفتر االستاذ 
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 قائمة العمليات المالية التي تم اختيارها او مدي الفحص الذي تم القيام به 

 ن اعادة القيام باالجراءات مثال ارقام المستندات, التاريخ, االسماء, االرقام معلومات كافية لتمكن م

 المرجعية .. الخ

 مبالغ العينات التي تم اختيارها و التغطية التي تم الحصول عليها 

 نتائج االجراءات التي تم القيام بها 

 به و مدعوم بأدلة المراجعة نتيجة العمل الذي تم القيام به بناءا علي و مبررا بالعمل الذي تم القيام 

 .التفسيرات و الدوافع وراء االسس التي استخدمت في الحكم المهني و النتائج التي تم التوصل لها 

  اشارة الي ان كل البيانات التي تم اعدادها بواسطة الوحدة الخاضعة للمراجعة قد تم التأكد من سالمة

 حسابها

 الغرض من تصوير او نسخ المستندات 

  باوراق العمل االخري و المستنداتربطها 

 توثيق نتائج المراجعة 1.4.2

نتائج المراجعة من استنتاجات و تسائالت يجب اثارتها و توثيقهافي االستمارة المطلوبة فور 

 اكتشافها. هذه النتائج يجب توصيلها الي الوحدة الخاضعة للمراجعة من خالل الوسائل المتاحة االتية:

 مطلوبات المراجعة 

 طاب االدارةخ 

 تقرير المراجع 

مطلوبات المراجعة  .OC2مطلوبات المراجعة اكثر وسائل التواصل غير رسمية ) ارجع الي ورق العمل  

(. هذه  المطلوبات ترسل من رئيس الحسابات الي رؤساء االدارات االخري المعنية المرسل اليهم 

عليق و معلومات اخري للمراجعين في الوقت المطلوبات. بهذ الطريقة االدارة تستطيع ان تعطي رد او ت

المناسب. ال توجد قيود في عدد المطلوبات التي يرسلها المراجعين و لكن ينصح بتجنب ارسال مطالبات 

غير منتهية لمطلوب واحد. مدير المراجعة يجب ان يجمع المطلوبات و يرسلها في آن واحد )مثال كل 

كل هذه الترتيبات يجب توصيلها و االتفاق حولها مع الوحدة  مطلوبات االسبوع ترسل في يوم الجمعة(.

 الخاضعة للمراجعة.

النتائج الجوهرية التي لم يتم حلها يجب توصيلها للوحدة الخاضعة للمراجعة من خالل خطاب االدارة 

)ويجب دائما تكرارها من خالل خطاب االدارة(. تكرار النتائج في خطاب االدارة ينبه االدارة الي 

لمواضيع التي قد تضمن في تقرير المراجع. هذا يضمن ان تقرير المراجع لال يحتوي علي مواضيع من ا

 شأنها مفاجأة االدارة.

خطاب االدارة عادة يتم اصداره في نهاية التكليف و يلخص كل المواضيع التي لم يتم حلها و التي سبق ان 

تها حتي االن. االدارة مطالبة باعطاء رد علي النتائج تم اثارتها في مطلوبات المراجعة و التي لم يتم اثار

 التي تم اثارتها في خطاب االدارة.
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تقرير المراجع يتم عرضه علي ادارة الوحدة الخاضع للمراجعة قبل توقيعه بصورة نهائية. 

يمكن عرض تقرير المراجع و خطاب االدارة في آن واحد و ذلك اعتمادا علي الظروف )مثال اذا كل 

 6ائج قد تم عرضا مسبقا لالدارة(. خطاب االدارة و تقرير المراجع تم التعامل معها بالتفصيل في الجز النت

 من هذا الدليل.

 ملف المراجعة النهائي   1.4.3

يجب علي المراجع تجميع اوراق عمل المراجعة في ملف المراجعة و اكمال العملية االدارية 

الوقت المناسب بعد تاريخ تقرير المراجعة. ملف المراجعة تحتوي علي لتجميع ملف المراجعة النهائي في 

 اوراق عمل المراجعة المعينة.

اكمال تجميع ملف المراجعة النهائية بعد تاريخ تقرير المراجع تعتبر عملية ادارية و التي ال تتطلب القيام 

مكن ان تحدث الوراق عمل باجراءات مراجعة جديدة او التوصل الي نتائج جديدة. التعديالت التي ي

 المراجعة خالل تجميع الملف النهائي تعتير تعديالت ادارية في طبيعتها. مثال تتضمن التعديالت االتي:

 شطب او تمزيق اوراق العمل الملغية 

 تصنيف و تجميع و ربط اوراق العمل 

 التوقيع علي قائمة اكمال عملية تجميع الملف 

 ليها المراجع. و النقاش و االتفاق مع اعضاء فريق المراجعة قبل تويثق ادلة المراجعة التي تحصل ع

 تاريخ تقرير المراجع

 ISSAI)يوم بعد تاريخ تقرير المراجع تعتبر مقبولة بصورة عامة الكمال ملف المراجعة  النهائي  60

1230. 14, A22) (ISSAI 1230. P4) 

لمراجعة او اضافة اوراق عمل جديدة بعد عندما ما يجد المراجع انه من الضروري تعديل اوراق عمل ا

تجميع ملف المراجعة النهائي قد اكتمل. يجب علي المراجع بغض النظر عن طبيعة التعديل او االضافة ان 

 يوثق:

 .متي و من قام بعملية التعديل و اذا أمكن يتم مراجعتها 

  .السبب المحدد للقيام بالتعديل او االضافة(ISSAI. 1230. 16) 

عام المراجع اصال يحذف من اوراق العمل مسودات اوراق العمل و القوائم المالية الملغية. تذكر كقاعدة 

 ابتداءا ان المستندات السابقة تصحح من االخطاء المطبعية و االخطاء االخري و المستندات المكررة.

 ربط اوراق العمل بارقام مرجعية

جب ان تعطي رقم مرجعي لربط اوراق العمل كل اوراق العمل التي توضع في الملفات المساعدة ي

 ببعضها البعض.

 المستندات االتية يمكن تعتبر ادلة مراجعة
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 )المستندات االصلية ) ايصالت االستالم, الفواتير, مستندات العطاء و يومية الوحدة الخاضعة للمراجعة 

 الختبار بواسطة المراجع و جداول البيانات/ أوراق العمل التي اكملت كملخص  قوائم العمليات المعدة ل

 الشرح و النتائج التي تم التوصل اليها.

 القوائم المالية المراجعة و ميزان المراجعة يجب ربطها بالتحاليل متي كان ذلك ممكنا.

من المهم ربط نتائج المراجعة بمصادر المستندات االصلية و ليس فقط باوراق العمل/ قوائم البيانات 

            يجب علي المراجعين ادراك هذه المتطلبات خالل عملية المراجعة و وضع  جعالمدونة بواسطة المرا

 صورة من المستندات االصلية عند وجود مشاكل.

في حاالت معينة سوف ال تكون هناك مستندات اصلية متوفرة تدعم النتائج. مثال في حالة 

 التقرير عن عدم وجود سياسات و اجراءات كافية.

المستندات يجب ان يربط برقم مرجع معي ملخص اوراق العمل عندما يتم  كقاعدة مصدر

 توثيق و تلخيص عمل المراجعة و العكس صحيح.

 محتويات ملف المراجعة

لتكتمل المراجعة هناك مجموعة معرفةمسبقةمن ملفات المراجعة يجب تدوينها. هذه الملفات الزامية و 

 يجب ان تحتوي علي االتي:

المرجع الي هذا  وصف مختصر العنوان المرجع

 الدليل

قسم ما قبل التعين 

PE 

 –)قبل  2اوراق العمل المضمنة في الجزء  التعيين -قبل 

) التخطيط االستراتيجي(  3التخطيط( و الجزء 

من هذا الدليل يجب ان تكمل و تضع في 

الملف. كل برامج المراجعةايضا يجب ان 

تضمن في هذا القسم و يجب ان توقع بواسط 

المشرف المعني. خطة المراجعة االستراتيجية 

يجب ان تراجع و توقع قبل ان يبدأ فريق 

 المراجعة عمل المراجعة

 

القسم ايضا يتضمن معلومات مشابهة للتي  هذا

توجد في الملفات الدائمة. طبيعة هذه 

المعلومات ال يمكن ان تتغير عبر السنوات 

المالية. عليه يمكن ان استخدامها  و تحدثه 

 االحتفاظ بها في ملف السنة السابقة

 

 

 

 

 

 

 

قسم التخطيط 

 SPاالستراتيجي 

  التخطيط االيتراتيجي

التفصيلية  قسم الخطة 

 العمل الميداني

التخطيط التفصيلي و 

العمل الميداني 

المتعلق  بالحساب 

 المفردة

هذا القسم يتضمن عمل المراجعة الذي اكتمل 

لتوفير التوكيد الضروري للمراجع البداء رأيه 

 حول الجزء موضوع المراجعة
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قسم تلخيص 

 المراجعة

المراجعة علي مستوي و يتضمن اعمال اكمال  تلخيص المراجعة

 القوائم المالية

 

خطاب االدارة,  قسم تقارير المراجع

تقرير المراجع و 

 القوائم المالية

يتضمن هذا القسم خطاب االدارة مع االدلة 

المتعلقة بالعناصر التي تم التقرير عنها و 

 ملخص اجتماع المغادرة

كل صيغ تقارير المراجع مع تعديالت االدارة و 

 صر التي تم التقرير عنهاادلة العنا

 

   تقرير المراجع القسم

 

 ( كمثال حول كيفية تصميم ملف المراجعة.2011اي )-ج ملف المراجعة لالفروسايذيمكن الرجوع أنمو

عند ما يقوم المراجع بتنفيذ اجراءات المراجعة فان العالمات الموحدة "القياسية" يجب ان تضمن في 

التوثيق متي كان ممكنا لتوضيح اختبارات المراجعة و التي تم ادائها و نتائج اوراق العمل او في مصدر 

 تلك االختبارات. هذه العالمات يجب ان تدرج في كل مصدر مستند تمت مراجعته.

 مثال لعالمات المراجعة

 صحيح ال توجد فروقات تم العثور عليها √

 غير صحيح توجد فروقات قد تم العثور عليها ×

التي تم اختبارها و وجدت مرضية يجب اال تصور و تضع في ملف المراجعة. عالمات المستندات 

المراجع  تمكن المدقق من فحص او حتي اعادة إداء عمل المراجع اذا كان ضروريا. هذا لماذا المراجع 

 يستخدم العالمات في المستندات الداعمة.

 السرية و االحتفاظ بالمستندات  1.4.4

ولكن  الجهازب االحتفاظ بها بدون شطب او ازالة مستندات منها للفترة التي يحددها ملفات المراجعة يج

 (ISSAI 1230. 15, P5)ليس اقل من خمسة سنوات من تاريخ تقرير المراجع. 

ان يراقب اي تشريعات تتعلق بسرية المعلومات و موازنة هذه المتطلبات مع شروط  الجهازيجب علي 

حكم المهني. الطلبات التي تأتي من طرف ثالث تتعلق باوراق عمل الوحدة الشفافية و التي تتطلب ال

الخاضعة للمراجعة, في مثل هذه الحاالت عادة يجب الرجوع الي الوحدة الخاضعة للمراجعة و استشارت 

الطرف المناسب قبل اعطاء اي معلومات.التشريعات قد تخول الدخول الي مراسالت المراجعة مثال عندما 

يومية االلكترونية او المرحلة خاضعة للتحقيقات العامة . المستندات ذات الطبيعة السرية يجب ان تكون ال

تحدد و تعامل كذلك. يجب ان تكون لديوان المراجعة القومية اجراءات واضحة لمختلف انواع المعلومات 

له اجراءات و مستويات مسؤلية لصالحيات  االفصاح عن معلومات اوراق العمل كما يجب ان تكون 

 (ISSAI 1230. P6-13)روتينية تجعل هكذا معلومات متاحة. 



100 
 

بالتعاقد مع مراجعين مستقلين لمراجعة وحدات القطاع العام.  الجهازفي بعض البيئات و التي يتم يقوم فيها 

 يجب علي المراجعين المستقلين ان يتبلعوا نفس التوثيق للمراجعة كما هو في ديوان المراجعة القومية.

(ISSAI 1230 P14) 

 ضبط الجودة 1.5

 ضبط الجودة تستلزم فحص العمل الذي قام به المراجعين خالل عمل المراجعة

 

 مسؤلية ضبط الجودة 1.5.1

 مسؤوليات فريق المراجعة

كل مراجع يقوم باداء عمل مراجعة يجب ان ينفذ اجراءات ضبط الجودة لكل مراجعة لتوفير توكيد معقول 

 حول ان:

 المراجعة متوافقة مع المعايير المهنية و القوانين والتشريعات و المتطلبات السائدة ( أ)

 (ISSAI 1220. 6)تقرير المراجع الذي اصدر مناسبا في الظروف المحيطة.  ( ب)

اجراءات ضبط الجودة يجب ان يقوم بادائها اعضاء فريق المراجعة لكل مراجعة وفقا السياسة ديوان 

ءات ضبط الجودة يقوم بادائها اعضاء فريق المراجعة في مستويات مختلفة , يشمل المراجعة القومية. اجرا

ذلك الشخص المفوض بمسؤلية المراجعة. هذه االجراءات مصممة للتأكيد علي ان اي عضو في الفريق 

 يتحمل جزء من المسؤلية في الجودة الكلية لمهمة المراجعة.

فير المعلومات المالئمة الدارة ديوان المراجعة القومية اعضاء فريق المراجعة ايضا لديهم مسؤلية بتو

لتمكين القسم المسؤل عن نظام ضبط الجودة بديوان المراجعة للقيام بوظيفته في ضبط الجودة المتعلقة 

 (ISSAI 1220. 3)باالستقاللية. 

 دور الشخص المسؤل عن المراجعة

مسؤلية جودة مهمة المراجعة.  الشخص المفوض بمسؤلية المراجعة يجب ان ياخذ علي عاتقه

هذا الشخص يجب ان يراقب خالل المراجعة ادلة عدم التزام  فريق المراجعة بمتطلبات االخالق المهنية. 

(ISSAI 1220. 6,8,9,10) 

المراجع العام هو الشخص المسؤل عن المراجعة العامة في القطاع العام ككل. و لكن في حقيقة الواقع 

المؤهلين من موظفي المراجعة العامة و الذين لديهم الخبرة و القدرات يمكن ان العملي فان االشخاص 

يفوضوا او يعينو ليتحملوا مسؤلية مهمة المراجعة. تفويض كهذا يفضل ان يكون مكتوبا و يتم توصيله 

 (ISSAI 1200 P16)لالشخاص ذوي العالقة بالتكلييف. 
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اجعة يجب ان يكون رأي حول االلتزام بالمتطلبات في كل مهام المراحعة فان الشخص المسؤل عن المر

 التي تتطبق علي تكلييف المراجعة. و يستلزم هذا االتي:

  الحصول علي المعلومات المالئمة من ديوان المراجعة القومية ليحدد الظروف و العالقات التي تخلق

 تهديدا لالستقاللية

 ما امكن  ليحدد انها تؤدي  للجهازت االستقاللية تقييم المعلومات في تحديد الخروقات لسياسات و اجراءا

 الي تهديد لالستقاللية  في مهمة المراجعة.

  ان ياخذ االفعال المالئمة الزالة التهديدات او تخفيضها الي المستوي االدني المقبول باستخدام االجراءات

لي ديوان المراجعة االحتياطية. يجب علي الشخص المسؤل عن تقرير المراجع ان يرفع تقرير فوري ا

 القومية عن اي فشل في حل المواضيع باستخدام  االفعال المالئمة.

  توثيق النتائج حول االستقاللية و اي نقاشات مالئمة مع ديوان المراجعة القومية ساعدة في التوصل تلك

 (ISSAI 1220. 11, ISSAI 1220 P4, P6)النتائج. 

 علي الشخص المسؤل عن المراجعة ان:

 متنبه و ياخذ مذكرات و يوثق حاالت عدم االلتزام بمتطلبات االخالق المهنية المالئمة و يتاكد من  يبقي

 (ISSAI 1220. 9, 10)اتخاذ القرار المناسبة. 

  يأخذ علي عاتقه مسؤلية التوجيه, االشراف و اداء تكليف المراجعة؛(ISSAI 1220. 15) 

 اجعة ) ارجع الي الباب في ضبط الجودة(. فيما يتعلق بهذا يتحمل المسؤلية تدقيق جودة االداء خالل المر

 ISSAI 1220)التدقيق و توثيق المراجعة و مناقشة فريق المراجعة لتأكيد كفاية م مالئمة ادلة المراجعة. 

16, 17) 

  تحمل مسؤلية التاكد من ان االستشارة المناسبة قد اخذت فيما يتعلق بالموضوعات الصعبة ا المستمرة و

 ,ISSAI 1220. 18)ل ذلك حقيقة ان النتائج المناسبة قد تم التوصل اليها. هكذا نتائج يجب ان توثق يشم

24D) 

  .تحمل المسؤلية في اصدار التقرير و الذي يكون مالئما في الظروف المحيطة(ISSAI 122. 15) 

 

نتائج عملية رقابة الجودة باالضافة الي هذا فان الشخص المسؤل من المراجعة يجب ان ياخذ في االعتبار 

بواسطة ديوان المراجعة القومية و ذلك بناءا علي اخر المعلومات التي تم تداولها و االثر في حالة ان هذه 

 (ISSAI 1220.23)ستخضع للمراجعة.

 ماهي المخرجات المتوقعة من هذا؟

ا قبل استبيان ضبط الجودة لم PE 7استبيانات ضبط الجودة ) ارجع الي اوراق العمل 

استبيان ضبط  DPF 11استبيان ضبط الجودة لتخطيط االستراتيجي؛  .SP 16التكليف؛ 

استبيان ضبط الجودة لملخص   AS 7الجودة للتخطيط التفصيلي و العمل الميداني؛ 

 استبيان ضبط الجودة للتقارير( R5المراجعة؛ 
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 ضبط الجودة خالل المراجعة 1.5.2

ي سلسلة من االجراءات و التي طورت لمراقبة االلتزام بمعايير المراجعة استبيان ضبط الجودة يحتوي عل

خالل عمل المراجعة. هذه االجراءات يجب القيام بها بواسطة اعضاء فريق المراجعة في مستويات 

 مختلفة.

 الغرض من ضبط الجودة للتاكد من ان مبادئي دليل المراجعة المنظم تم اتباعها خالل المراجعة و ان ادلة

المراجعة المالئة و الكافية قد تم  الحصول عليها لتدعم راي المراجعة و تشمل التوثيق و مبررات االحكام 

 المهنية الجوهرية.

 ضبط الجودة يعطي ديوان المراجعة القومية فوائد علي النحوي التالي:

 تمكن من التعرف علي و مشاركة الممارسات الجيدة بين العاملين 

  نقاط الضعف و تساعد ديوان المراجعة القومية علي تحديد استراتيجياتها في التطوير تساعد علي اكتشاف

 و التدريب

 .تعزز الثبات في المراجعة و التقرير و تمكن من المقارنة بين تقارير المراجعة 

 يمكن تقسيم عملية الفحص و التدقيق الي المستويات االتية:

  ثال يؤدي بواسطة مساعد مدير/ مدير المراجعة او ما يعدل المستوي االدني للتدقيق م –المستوي االول

 ذلك

  التدقيق يمكن ان يؤدي بواسطة مدير اول مسؤل او ما يعادله –المستوي الثاني من التدقيق 

  يقوم بالتدقيق مدير اول او اعلي مستوي. مستوي التدقيق يشمل الشخص الذي يوقع  –المستوي الثالث

 تقرير المراجع

الثالثة للتدقيق يجب ان تأخذ في االعتبار المواضيع الجوهرية االتية عند مراجعة ملف  كل المستويات

 المراجعة

  كل اوراق العمل المطلوبة و الخطوات و االجراءات قد اكملت بطريقة مالئمة و توقعت بواسطة المعد و

 المدقق, مؤرخة و مربوطة. عند حذف اوراق العمل الزم من اعطاء سبب مناسب

 م المالية المراجعة )و المعلومات االخري المالئمة( قد تم تعريفها بشكل واضح و تم ربطها القوائ

 بالمراجعة بوضوح.

 المعرفة بالعمل التي تم الحصول عليها مناسبة لتكوين قرارات المراجعين المتعلقة بمدخل المراجعة 

 النتائج تم التوصل اليها بدقة و مدعومة باالدلة الكافية و المالئمة 

 االنحرافات الجوهرية عن خطة المراجعة و اي تعديالت في نطاق المراجعة قد تم توثيقها 

 المناطق المهمة قد تمت تغطيتها بالمراجعة بصورة مناسبة 

 التقديرات المهنية المهمة قد تم توثيقها و االدلة الداعمة لها قدم تم جمعها بصورة مالئمة و كافية 

 ها وفقا لمدخل المراجعة المستخدم و فقا للمرشد و و الموجهات االخرينتيجة المراجعة قد التوصل الي 

  كل مواضيع المراجعة المهمة قد تم حلها او رفع تقرير بشانها الي االدارة في خطاب االدارة و في تقرير

 المراجع علي السواء
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 العمل الذي تم اداءه والنتائج التي تم التوصل اليها قد تم توثيقها بدقة 

 لرأي قد تم بناءا علي عمل المراجعة  والنتائج.ابداء ا 

 النتائج في التقارير مدعومة بادلة مراجعة المالئمة و الكافية 

يجب مراجعة اوراق العمل قدر المستطاع فورا بعد االنتهاء من العمل. مراجعة اوراق العمل في الوقت 

ادائه. عادة المدقق يكون اعلي مستوي المناسب يوفر رقابة افضل علي جودة العمل و الوقت المستخدم في 

من معد اوراق العمل. استبيانات ضبط الجودة يجب ان تستخدم بعد انتهاء اي مرحلة من المراجعة لتسهيل 

 عملية التدقيق.

 المستوي االول )مشرف/ مدير المراجعة(

مراجعة. في يقوم مشروف او مدير المراجعة بالتدقيق في هذا المستوي و ذلك اعتمادا علي حجم ال

المراجعات الكبيرة قد يتطلب االمر اكثر من مدقق. في مثل هذه الحاالت علي المدقق التركيز علي 

االجزاء التي توكل اليهم. التدقيق في المستوي االول يجب القيام به بصورة مستمرة. التدقيق في المستوي 

ه يجب ان تدقق. كل نتائج اوراق العمل, االول عملية مستمرة مثال, كل مرة معد اوراق العمل ينتهي اوراق

 االحكام المهنية التي اتخذت و ادلة المراجعة ذات العالقة يجب ان تراجع. و يشمل هذا التدقيق االتي:

 .اوراق العمل قد اكتملت بصورة كافية و مالئمة وبلغة و امالء واضحتين 

 لفةثبات المعلومات و القرارات التي اتخذت بين اوراق العمل المخت 

 القرارات المهمة التي اتخذت و االدلة الداعمة للقرارات و النتائج 

  تخطيط المراجعة و معالجة مخاطر المراجعة. اختبارات نظام الرقابة الداخلية, االختبارات التفصلية التي

ر تم ادائها, تقييم احجام العينات, النتائج, مواضيع خطاب االدارة, فروقات المراجعة, و مواضيع تقري

 المراجع؛

 .فحص اجراءات المراجعة التي تم ادائها و التأكد من ان كل التوكيدات قد تم التعرض لها 

 المستوي الثاني )مدير المراجعة/ و موجه المراجعة(

المستوي الثاني من التدقيق تفيصلي كالمستوي الثاني من التدقيق و لكن يمكن االعتماد علي التدقيق الذي 

رة و المستوي الوظيفي للمدقق االول تأثر علي مستوي االعتماد علي التدقيق االول الذي تم القيام به. الخب

 تم القيام به.

المدقق الثاني ايضا يركز علي التفاصيل لكن بمستوي اقل. التركيز سوف يكون علي توثيق اوراق العمل 

 المهمة و يشمل ذلك علي االقل:

 اب التعييناوراق العمل ما قبل التعيين بما في ذلك خط 

 العالقة بين القوائم المالية المراجعة و التحاليل 

 الخطة الكلية, بما في ذلك مناطق المخاطر المهمة و مدخل المراجعة 

 مدي مالئمة طبيعة و مدي المراجعة التي تم ادائها 

 مذكرة ملخص المراجعة 
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 فروقات المراجعة 

 م نتائج المراجعةخطاب االدارة, التاكد من هناك ادلة مراجعة مالئمة  تدع 

 خطاب المراجعة مع ادلة مراجعة تدعم نتائج المراجعة 

 المدقق الثاني ايضا يجب ان يدقق عمل المدقق االول.

 المستوي الثالث )موجه المراجعة و كل المدققين الالحقين(

التدقيق في المستوي الثالث يجب ان يقوم به الشخص الذي فوض بمسؤلية تقرير المراجع. في 

معينة يقوم اكثر من شخص باداء عملية التدقيق في ديوان  المراجعة القومية. عندما يكون مدير  حاالت

المراجعة قد قام بالتدقيق االول و التدقيق الثاني قام به مدير اول المراجعة فان التدقيق الثالث يمكن ان يقوم 

تقرير المراجع. في هذه الحالة فان  به المدير التنفيذي لقطاع االعمال و الذي قد اليكون مسؤل عن توقيع

 الشخص المسؤل عن توقيع تقرير المراجع يقوم بتدقيق ثالث آخر.

الشخص الذي يقوم بالتدقيق الثالث يجب ان يكون بقدر االمكان مشارك في القرارات الرئيسية 

لثالث قبل القيام المتعلقة بالمراجعة. استراتيجية المراجعة الكلية يجب ان تجاز بواسطة مدقق المستوي ا

باي عمل ميداني. و اذا لم يكن ذلك ممكنا فان مدقق المستوي الثالث يجب بالحد االداني ان يستشار الخذ 

مساهماته فيما يتعلق بنطاق و خطة المراجعة. وهذا للتأكد من ان المدخل الصحيح للمراجعة قد اتبع و ان 

 عات التي غطيت بخطة المراجعة.الشخص المسؤل عن توقيع تقرير المراجع مدرك للموضو

 مدقق المستوي الثالث يركز تدقيقه في االتي:

 العمل الذي تم ادائه بمدقق المستوي الثاني 

 ان ادلة االثبات الكافية و المالئمة موجودة لدعم نتائج المراجعة 

 المواضيع تمت اثارتها بطريقة صحيحة في خطاب االدارة و تقرير المراجع 

 ي تم ادائه باالستراتيجية الكلية للمراجعة للتأكد من كل مناطق الخطر قد تم التعرض لها و مقارنة العمل الذ

 االنجراف عن االستراتيجة قد تم توثيقه مع االسباب التي ادت اليه.

 .االمور المتعلقة باكمال المراجعة بما في ذلك اوراق عمل مخلص المراجعة والتقارير 

  ,االيضاحات و االفصاحات و ميزان المراجعة للتاكد من ان المراجعة قد غطت القوائم المالية المراجعة

 كل االرصدة الكبيرة و المخاطر المهمة بصور كآفية.

يجب زيادة نطاق مدقق المستوي الثالث اذا كان هو او هي حدد مخاطر اخري محتملة او اي مؤشرات ان 

 ملف المراجعة ال يفي بالمعايير الفنية المطلوبة
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 وثيق التدقيقت

يجب توقيع اوراق العمل بواسطة الشخص الذي قام بأدعداد عمل المراجعة و الشخص الذي 

قام بدقيقه. يتم تدقيق عمل المراجعة الذي تم ادائه في ثالثة مستويات, مع العلم ان بعض اوراق العمل يتم 

ول اوراق العمل و يقوم بادراج تدقيقها اكثر من مرة. عند اكتمال التدقيق فان المدقق يجب ان يوقع جدا

 استمارة التدقيق( OC 1تعليقاته في ورقة التدقيق. )ارجع الي ورقة العمل 

 ضبط جودة التكليف فحص 1.5.3

باالضافة الي اجراءات ضبط الجودة اعاله فان دواوين المراجعة القومية مطلوب منها القيام باداء تدقيق 

ضبط جودة التكلييف يتم أدائها بصورة مستقلة في عينة مختارة من  لضبط الجودة للمراجعة المعينة. تدقيق

المراجعات التي تستوفي الشروط الموضوعة.  يجب علي ديوان المراجعة ان يحدد في خطته السنوية 

العامة للمراجعة ما هي المراجعات التي ستخضع لتدقيق ضبط الجودة. عند اتخاذ قرار المتعلق بتدقيق 

يجب االخذ في االعتبار جوانب كالمراجعة ذات المخاطر العالية, النفقات الراسمالية ضبط الجودة فانه 

من هذا الدليل للحصول علي  3الجزء  1الكبيرة من بين االشياء االخري. يمكن الرجوع الي النموزج 

ا التدقيق ارشادات اضافية في الخطة الكلية للمراجعة السنوية و التي يتم فيها توثيق هذه االعتبارات. هذ

يجب ان يشكل جزء من سياسات و إجراءات دواوين المراجعة القومية و تم تغطيتها بتفصيل اكثر في 

 اي.-كتاب توكيد الجودة لالفروساي

يجب علي ديوان المراجعة القومية ان ينشاء عمليات رقابة مصممة لتوفير توكيد معقول ان السياسات و 

ة مالئمة و مناسبة و تعمل بكفاءة. هذه االجراءات تستلتزم القيام االجراءات المتعلقة بنظام ضبط الجود

بتدقيق توكيد الجودة بشكل دوري بالنسبة للمراجعات المنتهية . تدقيق ضبط الجودة يختلف عن توكيد 

ضبط الجوده النه يتم القيام به قبل االنتهاء من علمية المراجعة و اصدار تقرير المراجعة النهائي. 

الذين يقومون بأداء تدقيق ضبط الجودة يجب اال يكونون هم الذين يقومون باداء مراجعة توكيد المراجعون 

 الجودة.

مدقق ضبط جودة التكليف هو شخص مؤهل أو فريق من االفراد الذين لم يشتركوا كجزء من فريق 

القومية. من المهم ان المراجعة للتكلييف المعني. عادة المدققين يتم تكلييفهم من داخل ديوان المراجعة 

يكون مدقق ضبط جودة التكلييف لديه الخبرة الكافية و المناسبة و الصالحيات حتي يقوم بتقييم مراجعة 

 فريق التكلييف بموضوعية.

القيام بإداء تدقيق ضبط جودة التكلييف ال تقلل من مسؤليات شريك المراجعة بالنسبة للمراجعة و القيام 

 بإدائها.

قق تقييم االحكام المهنية التي تم اتخاذها بواسطة فريق المراجعة و االستنتاجات التي تم يجب علي المد

 التوصل اليها لصياغة تقرير المراجع. هذه التقييم يشمل:

 مناقشة المواضيع المهمة مع شريك المراجعة 
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 مراجعة القوائم المالية و تقرير المراجع المقترح 

 تعلقة باالحكام المهمة التي تم اتخاذها بواسطة فريق المراجعة و مراجعة اوراق العمل المختارة والم

 االستنتاجات التي تم التوصل اليها

  تقييم االستنتاجات التي تم التوصل اليها بالنسبة لصياغة تقرير المراجع  و االخذ في االعتبار ما اذا كان

 (ISSAI 1220. 20) تقرير المراجع مناسبا.

قد يعتمد من بين  االشياء االخري علي درجة تعقيد المراجعة, مستوي  ان حجم تدقيق ضبط الجودة

المصلحة العامة و المخاطر النتاجة من ان تقرير المراجع قد ال يكون مناسبا في تلك الظروف. في 

الحاالت التي تكون فيها المراجعة معقدة و المخاطر عالية و المراجعة ذات مستوي عالي فان مدقق ضبط 

 ييف يجب ان يضع في االعتبار االتي:جودة التكل

 تقييم استقاللية فريق المراجعة فيما يتعلق بتكليف المراجعة 

  ما اذا كانت االستشارات المناسبة قد اخذت في المواضيع المتعلقة باالختالف في الرؤي او الصعوبات او

 المواضيع المستمرة و االستنتاجات المأخوذة من االستشارات

 اق العمل المختارة للمراجعة تعكس العمل الذي تم أدائه متفق مع االحكام المهمة و تدعم اور تكان ما اذا

 النتيجة التي تم التوصل اليها

و فريق المراجعة يجب ان تحل عبر االستشارات و التعليمات المتبعة في  مراجع الجودةاي اختالفات بين 

 (ISSAI 1220. 22)سياسة ديوان المراجعة القومية. 

 ضبط جودة التكليف يجب ان يوثق االتي بالنسبة للمراجعة التي تم تدقيقها. مدقق

 العملية التي تم اتباعها خالل عملية التدقيق وفقا لسياسات ديوان المراجعة القومية 

 حقيقة ان تدقيق ضبط جودة التكليف قد كان قبل تاريخ تقرير المراجع 

  التي يمكن ان تجعل المدقق يصدق ان االحكام التي المدقق ليس علي علم باي مواضيع لم يتم حلها و

  (ISSAI 1220. 25)اخذها فريق المراجعة و االستنتاجات التي تم التوصل اليها غير مناسبة. 

 التواصل خالل المراجعة 1.6 

 لجهازباسياسة التواصل الخاصة 

ادارة الوحدة و يجب ان تغطي سياسة التواصل الجوانب االساسية للتواصل بين المراجعين و 

المفوض المسؤل و المسؤل عن الحوكمة و اي طرف ثالث مشارك في المراجعة. يجب ان توضح 

 السياسة االتي:

 غرض, توقيت, شكل و محتوي التواصل 

  مستوي المسؤلية في الفريق التي تسمح بالتواصل و شخص الذي يستقبل االتصال علي مستوي الوحدة

 الطرف الثالث الخاضعة للمراجعة و علي مستوي
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  التوثيق خالل االجتماعات و النقاش الشفهي مع االدارة و الشخص المسؤل عن الحوكمة في الوحدة

الخضعة للمراجعة. عادة هذا يتم عمله من خالل اعداد محاضر اجتماعات مجلس االدارة و الذي يشمل 

 اعات. المواضيع التي تم نقاشها و القرارات التي تم اتخاذها خالل تلك االجتم

  توصيل كل المستندات في الوقت المناسب و التي تشكل جزء من االجتماع ) مثال خطاب االدارة, و

 مسودة تقرير المراجع, 

الخ.(. يجب توزيع المستندات علي الحضور بطريقة مثالية و علي االقل خمسة ايام قبل االجتماع.  و  

لمواد المالئمة للحضور. يجب ان يكون هناك شرط يمكن ان يتم التوزيع الكترونيا أو عن طريق تسليم ا

 مواد اضافية قبل االجتماع اذا كان عدد الحضور غير معروف.

  زمن معقول لرد االدارة مثال علي مطلوبات المراجعة او خطاب االدارة كل ما كان ذلك ضروريا. هذا

فترة الرد قد تتغير نتيجة يختلف باختالف مدي التواصل, عندما تستخدم فترة الخمسة ايام للمقارنة. 

الختالف الترتيبات مع العميل لكن هذا االختالف يجب ان ان يناقش و يتم االتفاق عليه بين االطراف. 

 يجب االخذ في االعتبار المواعيد غير القابلة للتغير.

 اجعة خالل فترة المراجعة يجب ان يكون هناك تواصل مستمر بين المراجعين, ادارة الوحدة الخاضة للمر

و الذين هم مسؤلين عن الحوكمة. النقاشات مع االدارة دائما تسهل عملية القيام بالمراجعة. و يجب ان 

تكون النقاشات في شكل اجتماعات رسمية و القرارات و الموضوعات التي تخرج منها يجب ان توثق في 

من المعلومات التي يجب ان  محضر اجتماعات و يتم متابعتها. وفقا لشروط هذا الدليل فان  الحد االدني

 توصل الي الوحدة الخاضعة للمراجعة هي:

 خطاب االدارة 

 االستراتيجية الكلية للمراجعة 

  خطاب االدارة 

 تقرير المراجع 

التواصل مع ادارة الوحدة الخاضعة للمراجعة مهما لجمع المعلومات و توصيل التقارير اليهم. 

ملين في الوحدة الخاضعة للمراجعة. مع ان طريقة المقابلة تعتبر المعلومات قد يتم جمعها عبر مقابلة العا

طريقة فعالة لجمع المعلومات, لكن المعلومات التي تم تحصيلها بطريقة شفاهية يجب علي توثيقها او 

تأكيدها بمستندات بديلة عند استخدامها كديل مراجعة. االجتماعات التي تعقد مع العميل يجب توثيقها في 

جتماعات. محاضر االجتماعات يجب ان تحتوي علي االتفاقات التي تم التوصل اليها بين محاضر اال

 الطرفين أو المواضيع التي تم اثارتها بواسطة الطرففين.

المواضيع ذات  االهمية يجب ان توثق و تاكد رسميا من خالل خطاب تمثيل من االدارة. يمكن 

 فهية.الحصول علي ادلة اضافية لتأكيد العبارات الش

القوانين و التشريعات او امر تكليف المراجعين قد يحدد المعلومات التي يجب ان تعطي للوحدة 

 الخاضعة للمراجعة. المراجعين يجب ان يكونوا مدركين لهكذا قوانين و تشريعات.
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 التواصل مع المسؤلين عن الحوكمة

يعتبر جزءا مهما من  عملية التواصل المتبادل و الفعال مع االدارة و المسؤلين عن الحوكمة 

المراجعة. التواصل يهدف الي بناء عالقة قوية بين المراجعين و المسؤلين عن الحوكمة و ذلك مع احتفاظ 

 المراجعين باستقالليتهم و موضيعتهم. يتضمن التواصل االتي:

 .مسؤليات المراجعين فهم المواضيع المتعلقة بمضمون المراجعة 

 ئمة لعملية المراجعة. مثال المسؤلين عن الحوكمة قد يساعدون المراجعين في الحصول علي االدلة المال

فهم الوحدة الخاضعة للمراجعة و البيئة التي تعمل فيها و ذلك لتحديد مصادر ادلة المراجعة المناسبة و 

 للحصول علي المعلومات حول العمليات المالية او احداث معينة

 ت المناسب و مساعدتهم في القيام بمسؤلياتهم في مراقبة عملية التقارير تقديم المالحظات للمسؤلين في الوق

 (ISSAI 12603;4;9)المالية و تخفيض مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية 

 مع من تتواصل؟

اوال يجب علي المراجع ان يحدد االشخاص الذين سوف يتواصل معهم في هيكل 

إدارة الوحدة الخاضعة للمراجعة. في مؤسسات القطاع العام فان مسؤليات الحوكمة قد توجد 

في عدة مستويات و عدة وظائف )افقيا او راسيا(. و بالنتيجة قد يكون هناك مجموعات 

دد كمسؤلين عن الحوكمة في الوحدة الخاضعة مميزة عن بعضها البعض و التي تح

للمراجعة. عالوة علي ان في بعض الحاالت قد تتضمن المراجعة مراجعة مالية و مراجعة 

هذه الحاالت فانه قد يتضمن االمر تحديد جهات منفصلة عن بعضها  مسؤلة عن التزام في مثل 

 (ISSAI 1260. 11; P4)الحوكمة. 

توصيل المعلومات الي مجموعات فرعية )كلجنة المراجعة( للجهة في الحاالت التي يتم فيها 

المسؤلة  من الحوكمة فان المراجعين قد يحتاجون الي توصيل المعلومات كاملة او ملخصة الي الجهة 

المسؤلة عن الحوكمة ككل. و هذا بالتحديد مالئما في القطاع العام و الذي عموما تجد الجهات المسؤلة عن 

ك في ادارة الوحدة الخاضعة للمراجعة. علي المراجعين ان االنتباه و بصفة خاصة الي الحوكمة تشتر

الوفاء بحاجة و توقعات المشرع و الجهة المنظمة  و ذلك فيما يتعلق بالمواضيع التي يجب توصيلها الي 

 ISSAI).  الجهات االخري المسؤلة و خاصة عندما تتعلق المواضيع بالمصلحة العامة أو تأثر علي العامة

1260. 12, P5) 

لجان المراجعة توجد في حكومات عديدة. علي الرغم من اختالف صالحياتها و وظيفتها فان 

 التواصل مع لجان المراجعة اصبح عنصرا مهما في عملية التواصل مع  المسؤلين عن الحوكمة.
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 مبادئ الحوكمة تقترح االتي:

  المراجعة بصورة منتظمة؛دعوة المراجعين لحضور اجتماعات لجنة 

 رئيس لجنة المراجعة و اعضائها يتواصلون مع المراجعين بصورة دورية متي كان ذلك مالئما؛ 

  .لجن المراجعة تلتقي المراجعين في غياب االدارة علي االقل مرة في السنة(ISSAI. 1260, A7) 

 ماذا توصل؟

المواضيع التي تم تحديدها خالل يجب علي المراجعين ان يوصلوا الي المسؤلين عن الحوكمة 

 عمل المراجعة العادي و يتضمن:

  شكل و توقيت و المضمون العام المتوقع من التواصل(ISSAI 1260. 18) 

  مسؤلية المراجعين فيما يتعلق بالمراجعة كمسؤليتهم عن ابداء رأي حول القوائم المالية و حقيقة ان

 م المسؤلين عن الحوكمة.المراجعة ال تعفي االدارة من مسؤلياتها اما

 .نظرة عامة علي توقيت و نطاق المراجعة المخطط 

نطاق و توقيت المراجعة يمكن ان يعرف في التشريعات المالئمة و في تكليف المراجعة. 

التواصل بشأن توقيت نطاق المراجعة المخطط قد يساعد المراجعين علي فهم الوحدة و بيئتها بصورة 

انه من المفيد توصيل فهمهم عندما تكون المعلومات المالية لجزء معين يجب ان  افضل. قد يجد المراجعين

تضمن في القوائم المالية للوحدة الخاضعة للمراجعة وكما يمكن يستخدموا رد ادارة الوحدة الخاضعة 

ان  للمراجعة للتاكد من فهمهم للجزء المعين. مثال قد يكون من الصعب تحديد ما اذا كان أو الي حد يمكن

توحد المعلومات المالية للمشروعات المشتركة )المحاصة( بين القطاع الخاص و العام في القوائم الموحدة 

للوحدة الخاضعة للمراجعة. التواصل يجب ان يتم من خالل خطاب التعيين و الملخص العام للمراجعة. 

(ISSAI 1260. 16; P7) 

 النتائج المهمة 

يتضمن التواصل النتائج المهمة و التي تم التوصل اليها خالل المراجعة و المواضيع االخري 

و التي في الحكم المهني للمراجعين و يعتبر هذا مهما في مراقبة عملية التقارير المالية. النتائج المهمة 

لمراجع حول الجوانب يجب توصيلها كتابة عندما يعتبر التوصيل شفاهة غير كافيا. و يتضمن ذلك نظرة ا

الكمية للممارسات المحاسبية شمالة  السياسات, التقديرات و االفصاحات المحاسبية. قد يكون للمراجع 

سبيل للمعلومات المالئمة للمسؤلين عن الحوكمة و ذلك عن طريق مراجعة وحدات حكومية اخري 

جعة و التي ايضا تأثر علي وحدات كاالخطاء الجوهرية في العمليات المالية مع الوحدة الخاضعة للمرا

أخري, أو تصميم نظام رقابة اكسب فعالية في وحدات اخري. تقديم هذا النوع من المعلومات للمسؤلين 

عن الحوكمة قد يضيف قيمة اذا ما سمحت الظروف. لكن التشريعات, القوانين , التعليمات الوزارية و 

 (ISSAI 1260. 16; P8)من المعلومات.  المتطلبات االخالقية قد تمنع تقديم هذا النوع

عندما يكتشف المراجع اخطاء جوهرية و التي اما ان الوحدة لم تتحكم فيها أو اجراءات الرقابة عليها غير 

مناسبة او ان المراجع في حكمه المهني وضح ان هناك ضعف في عملية تقييم المخاطر فان علي المراجع 

 اخلية في تقرير المعلومات الي المسؤولين عن الحوكمة.ان يضمن هذا الضعف في الرقابة الد
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  مة يشتركون في ادارة الوحدة خطابات تمثيل مكتوبة التي يطلبها المراجع اال اذا كان المسؤلين عن الحوك

 ضعة للمراجعة.الخا

  الصعوبات المهمة التي واجهت المراجعين خالل المراجعة و التي قد تشمل مواضيع كأخر االدارة في

 ISSAI)وفير المعلومات و عدم وجود المعلومات المتوقعة او القيود التي تضعها االدارة علي المراجعين. ت

1260. 16; A18) 

 االلتزام بمتطلبات االستقاللية و قواعد االخالقيات 

يجب علي المراجعين توصيل االلتزام بمتطلبات االخالق بما في ذلك االستقاللية و الحياد 

لية و موضوعية مراجع القطاع العام تعتبر مهمة في: )أ( حمل الحكومة لتكون مسائلة امام السياسي. استقال

 ISSAI)القانون و عامة الشعب )ب( المساعدة علي تحديد المهددات لالدارة الجيدة للمال العام كالفساد. 

1260. 7; P9) 

 مةتوصيل نقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية لالدارة و المسؤلين عن الحوك

يجب علي المراجعين تحديد القصور في نظام الرقابة الداخلية خالل المراجعة. من ناحية المبدأ 

فان السبب في االخطاء هو نظام الرقابة الداخلية سيئ التصميم او الذي ال يعمل بطريقة جيدة. يعتبر نظام 

الخطاء الجوهرية في الوقت الرقابة الداخلية ضعيف اذا كان تصميمه او تشغيله ال يمنع او ال يكتشف ا

المناسب. يجب علي المراجعين رفع تقرير عن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية لالدارة و المسؤلين 

عن الحوكمة و االطراف االخري كالمشرع بطريقة مناسبة, عندما يكون من وجهة نظر المراجعين ان 

 (ISSAI 1260. 6;7;P4)نقاط الضعف تسترعي انتباههم. 

عندما  يتم تحديد واحدة او اكثر من نقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية يجب علي المراجع ان يقييم ما اذا 

كان نقطة الضعف وحدها او عندما تجمع الي نقاط ضعف اخري قد تسترعي انتباه المسؤلين. علي 

اللتزام بالقوانين و المراجع ان يقييم ما اذا كان نقاط ضعف نظام الرقابة الدخلية قد يقود الي عدم ا

 (ISSAI 1265. 5,8,9 P5; P6التشريعات السائدة. 

كل نقاط الضعف المهمة في نظام الرقابة و التي تكفي السترعاء انتباه االدارة وتلك التي ينوي المراجع 

توصيلها الي المسؤلين عن الحوكمة يجب ادراجها في مطلوبات المراجعة و خطاب االدارة. ) ارجع الي 

OC2.  )ورقة عمل مطلوبات المراجعة(ISSAI 1265.10.11) 

 

يجب علي المراجع التأكد من نتائج المراجعة قد تم تضمينها في نقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية         

و توصيلها الي االدارة و مستوي معقول من المسؤليين. هذا التوصيل يجب ان يكون في استمارة او في 

 خطاب االدرة.

 

 الجوانب يجب تضمينها في خطاب االدارة:هذه 

  وصف و تعريف المشاكل و النتائج و ضعف الرقابة الداخلية 

 المخاطر او االثر  المتوقع من المشكلة 

 التوصيات 
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 مساحة متروكة لالدارة لترد علي المالحظات 

ف  المالحظات يجب ان تكون دائما في شكل رقابة و التي يجب ان تصمم و تنفذ لمنع و اكتشا

 الخطاء

 باالضاف لهذه المتطلبات فان التواصل يجب ان يتضمن:

 :معلومات كافية تمكن المسؤلين من فهم مضمون ما تم توصيله. بالتحديد يجب ان يشرح المراجع االتي 

 ان هدف المراجعة هو ابداء رأي بواسطة المراجع حول القوائم المالية؛ -

الرقابة الداخلية المتعلقة باعداد القوائم المالية بغرض تصميم تتضمن المراجعة االخذ في االعتبار نظم  -

 اجراءات مراجعة تكون مالئمة للظروف, و ليس البداء راي حول كفاءة نظام الرقابة الداخلية؛

المواضيع التي تم رفع تقرير بشأنها مقصورة فقط بنقاط الضعف في نظام الرقابة التي حددها المراجع  -

 و و استنتج انها ذات أهمية ليستفيد منها المسؤلين عن الحوكمة. خالل عملية المراجعة

عدة مطلوبات وخطابات مراجعة يمكن تصديرها خالل عمل المراجعة. الممارسة الجيدة هي 

يجب اصدار خطاب ادارة بعد االنتهاء من التخطيط التفصيلي. و خطاب االدارة الثاني بعد االنتهاء من 

 لنهائي بعد تقرير المراجع.عمل المراجعة. و الخطاب ا

يجب ان يقدم خطاب االدارة كل النتائج التي تضمن في تقرير المراجع. لذلك فان تقرير 

 المراجع ينظر اليه علي ان ملخص لخطاب االدارة.

 كيف و متي يتم التواصل؟

الغرض و الشكل و الشخص المشترك في عملية التواصل يجب ان يحدد بواسطة سياسات 

 ي ديوان المراجعة القومية.التواصل لد

يجب ان يتم التواصل في الوقت المناسب. و يعتبر هذا مهما و خصوصا عندما تكون المراجعة 

مستمرة علم مدار السنة او عند القيام بإداء بالمراجعة الفصلية. المواضيع المتعلقة بنطاق و  تخطيط 

 (ISSAI1260. 21)المراجعة يجب توصيلها عند بداية المراجعة. 

يجب ان يقييم المراجعين ما اذا كان التواصل المتبادل بين المراجعين والمسؤلين عن الحوكمة 

مالئما الغراض المراجعة. اذا لم يكن التواصل المتبادل مالئما علي المراجع القيام باتخاذ القرار المناسب. 

ت المنظمة او الوكالة المسؤلة في القطاع العام القرار المناسب قد يتضمن التواصل مع المشرع او الجها

 (ISSAI 1260.22; P10)عن التمويل. 

عندما يتم التواصل شفاهة فان علي المراجع ان يوثق مكان و تاريخ هذا التواصل. كل 

 المراسالت المكتوبة يجب االحتفاظ بها ووضعها في الملف.
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 ةالذاتي المراجعةقائمة 

 

 ضبط الجودة

 لالغراض الشخصية:

  الفريق المسؤلين عن مراجعة ضبط الجودة مدركين لمسؤلياتهم؟هل اعضاء 

  هل الجوانب المتعلقة بالجودة اخذت في االعتبار بواسط اعضاء الفريق علي مدر عملية

 المراجعة 

 

 

 أوراق عمل 

OC1.:( 1ورقة عمل) لفحصقائمة ا 

 التاريخ الموقع الوظيفي االسم  روجع بواسطة: العميل

    المستوي االول الفترة المنتهية

    المستوي الثاني تم اعداده بواسطة:

    المستوي الثالث الموقع الوظيفي:

     التاريخ:

 

 

ورقة العمل 

 "المرجع"

التعليقات بواسط 

 المدقق

المواضيع التي تم  رد المراجع

معاينتها ) توقيع 

 المراجع و التاريخ(

المواضيع التي تمت 

معالجتها )توقيع 

 التاريخ(المدقق و 
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OC1.:( 2ورقة عمل) المراجعة استفسارات 

 التاريخ الموقع الوظيفي االسم  روجع بواسطة: العميل

    المستوي االول الفترة المنتهية

    المستوي الثاني تم اعداده بواسطة:

    المستوي الثالث الموقع الوظيفي:

     التاريخ:

)ادراج  للسنة المنتهية في)ادراج اسم الوحدة الخاضعة للمراجعة(  مطلوبات المراجعة المتعلقة بمراجعة

 تاريخ السنة المالية المراجعة(

)ادراج اسم الوحدة الخاضعة للمراجعة, اسم المدير المالي أو الشخص المفوض بالصالحية و  العنوان

 عنوان التسليم(

 )ادراج التاريخ( االصدارتاريخ 

ايصال الدفعيات  22)ادراج رقم المطلوب و اسم المطلوب مثال المطلوب رقم  مطلوبات المراجعة

 المفقودة( 

 وصف النتائج

 يتضمن التواصل:

 وصف المشكلة التي تم العثور عليها 

  مبلغ الخطاء 

 ارقام حسابات االخطاء 

 ت مخالفتهقسم المرجع في القانون او التشريعات الذي تم 

 

 المخاطر

 ضمن مخاطر المخالفة مثال االصول لم يتم تأمينها

 

 التوصية التي يجب علي المدير المالي القيام بها

 ) دائما التوصيات يجب ان ترجع الي سبب المشكلة مثال فشل في نظام الرقابة الداخلية(
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المطلوبات و ارسل الينا ليس بعد )ادرج انه يكون مقدرا اذا استخدمت المساحة ادناه لكتابة ردكم لهذه 

 تاريخ الرد(. تاونكم دائما مقدر

 مخلصكم

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

 توقيع )ادرج اسم و صفة عضو فريق المراجعة الذي اصدر المطلوب(

 رد االدارة:

 يتم توثيق رد االدارة هنا

 

 تقييم المراجع

 االدارة و قرر في العمل االضافي الذي يجب القيام به متي كان ذلك ضرورياقييم رد 
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 انشطة ما قبل اإلرتباط – 2الجزء 

 دليل أخالقيات المهنة  2.1

 ما هي المخرجات من هذا؟

 الرجوع الي ورقة العمل  أإقرار و نتيجة دليل أخالقيات المهنة(PE 2  دليل أخالقيات إقرار

 أخالقيات المهنة( نتيجة دليل PE 3و المهنة 

 

 هذا الجزء من الدليل يصف االتي:

 لالنتوساي و االيفاك دليل أخالقيات المهنة 

 بيان دليل أخالقيات المهنة 

 مفهوم و خلفية وهدف دليل أخالقيات المهنة 

 النزاهة 

 االستقاللية 

 الحياد السياسي 

 تضارب المصالح 

  السرية 

 العناية و التأهيل المهني 

 

 مسؤليات دليل أخالقيات المهنة 2.1.1

 يجب علي الشخص المفوض بمسؤليات دليل أخالقيات المهنة

 تحديد و تقييم الحاالت والعالقات التي قد تخلق تهديدات لالستقاللية؛ 

 تكليف المراجعة. تقييم التضارب و التعديات اذا وجدت ليحدد ما اذا كان تخلق تهديدا لالستقاللية في 

  .اتخاذ االجراء المناسب الزالة او خفض التهديد الي مستوي مقبول باتخاذ االجراء المالئمة كتحوط

 االنسحاب من التكليف اذا كان احد االجراءات غير قابل للتطبيق حسب القوانين و االجراءات السائدة.

 ق و متطلبات االستقاللية و كيف تمت معالجتها, توثيق المواضيع  المتعلقة بعدم االلتزام مع مواضيع االخال

 (ISSAI 1220. 24)مع ادارج النقاش الذي تم مع الجهاز و االستنتاج الداعم و الذي تم التوصل اليه. 

اي عضو في فريق المراجعة يجب ان يوقع علي إقرار االستقاللية. يجب ان يتأكد الشخص المفوض       

و اساس اإلقرار الفردي  دليل أخالقيات المهنةريق المراجعة مدركين لمبادئي بمسئولية المراجعة ان اعضاء ف
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 PE 3و  دليل أخالقيات المهنةإقرار   .PE 2الذي تم توقيعه في تكليف المراجعة. ) ارجع الي ورقة العمل 

 ( دليل أخالقيات المهنةنتيجة 

 دليل أخالقيات المهنةبيان  2.1.2

للمراجعين في القطاع  لالنتوسايخالقيات األدليل لالتحاد الدولي للمحاسبين و  خالقيات األبيان دليل 

 العام 

للمحاسبين تم تطويرها بواسطة االتحاد الدولي للمحاسبين و متطلبات  دليل أخالقيات المهنة

ظري االخالق المهنية للمراجعين في القطاع العام تم تطويرها بواسطة االنتوساي. ايضا تم توفير اطار ن

عام لكل المحاسبين المهنين للتأكد من االلتزام بالمبادئي االساسية لالخالق المهنية. باالضافة الي ان في 

القطاع العام قد توجد بة متطلبات محلية لالخالق و التي يجب ان تأخذ في الحسبان بواسطة المراجعين. 

(ISSAI 1200 P17) 

 .ISSAI 1200)ق المتعلقة لكل إرتباط المراجعة. يجب علي المراجعين االلتزام بمتطلبات االخال

14)(ISSAI 1220 P5) 

 هذه المتطلبات تتعلق بالمبادئي االساسية التالية:

  النزاهة أي االمانة 

  االستقاللية أي أن المراجع المستقل يجب اال تكون لديه تعامالت شخصية او مالية و التي قد تسبب في

 (ISSAI 1300.6)تضارب الوالء والمصالح؛ 

  تضارب المصالح أي أن المراجع يجب ان يتجنب كل العالقات مع المدراء و العاملين بالوحدة الخاضعة

 للمراجعة و االطراف االخري التي قد تؤثر او تهدم او تهدد قدرة المراجع في ان يعمل او يبدو مستقالً؛

 ا خالل عملية المراجعة الي السرية أي أن المراجع يجب اال يفصح عن المعلومات التي تحصل عليه

 طرف ثالث؛

 .الكفاءة المهنية و العناية الالزمة فالمراجع يجب اال يقوم بعمل لم يكن قادرا علي إدائه 

 .الحياد السياسي 

الدليل اعطي مرشدا عن كيف للمراجع ان يتصرف في الحاالت الخاصة. هذا المرشد يتعامل مع السلوك 

 لعاملين المهنين لديهم.اي و ا-المهني العضاء االفروساي

 دليل أخالقيات المهنةمفهوم و خلفية و هدف 

دليل السلوك هو بيان شامل من القيم و المبادئي التي يجب ان ترشد العمل اليومي للمراجعين. 

استقاللية و  سلطات و مسؤليات الجهاز تلقي علي عاتق العاملين به او المتعاقدين معه  العمال المراجعة 

تبار متطلبات االخالق في للمراجعين يجب ان تأخذ في االع دليل أخالقيات المهنةمسئولية اخالقية كبيرة. 

 الخدمة العامة و المتطلبات الخاصة او االضافية للمراجعين و التي تتوافق مع المبادئي المذكورة اعاله. 
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السلطات التشريعية و/أو التنفيذية و و عامة الشعب و الوحدات الخاضعة للمراجعة مطالبة         

 شكي و انتقادي و يستوجب االحترام و الثقة.ان تتوقع ان عمل و اسلوب جهاز المراجعة سيكون 

يجب علي المراجعين تقديم انفسهم باسلوب يحفز التعاون و العالقات الطيبة بين المراجعين و 

وسط المهنة. دعم المهنة بواسط اعضائها و التعاون فيما بينهم يعتبر عنصرا اساسيا للشخصية المهنية. ثقة 

المراجع بصورة كبيرة هو نتيجة لالنجازات المتراكمة لكل المراجعين  الجمهور و االحترام الذي يتمتع به

في الماضي و الحاضر. عليه فانه من مصلحة المراجعين و الجمهور ان يتعامل المراجع مع زمالئه 

 بطريقة عادلة و متوازنة.

 هناك حوجة للمصداقية في كل اجزاء المجتمع. عليه فان تقرير و رأي المؤسسة المسئولة عن

 المراجعة يجب ان تكون دقيقة و ذات مصداقية بصورة كلية بواسط االطراف المطلعة.

كل العمل الذي تقوم بأداءه مؤسسة المراجعة يجب ان يصمد في ذاته امام امتحانات السلطات التشريعية و 

 .  دليل أخالقيات المهنةالتنفيذية و حكم الجمهور و يصمد عند مقارنته مع مطلبات 

المراجعين يجب ان يكون فوق االنتقادات في اي لحظة من الزمن و في كل الظروف. اي اداء 

قصور في عمل المراجعين او اي اداء غير مهني و اي عمل غير مالئم في حياتهم الشخصية يعرض 

نزاهة المراجعين و مؤسسات المراجعة التي يمثلونها  و جودة و سالمة العمل الذي يؤدونه الي اضواء 

مناسبة او قد يثير الشكوك حول موثوقية و أهلية مؤسسة المراجعة نفسها. ان اتباع و تطبيق قواعد غير 

 االخالق للمراجعين في القطاع العام يدعم الثقة و المصداقية في المراجعين و العمل الذي يؤدونه.

مستويات  قواعد االخالق تحدد ان هدف المراجعين ان يعملوا بمستوي عالي من المهنية لتقديم

علية من االداء و الوفاء بمتطلبات المصلحة العامة للجمهور. هذه االهداف تتطلب اربع احتياجات يجب 

 الوفاء بها:

 .المصداقية : في كل المجتمع هناك حوجة للثقة في المعلومات و نظم المعلومات 

 النزاهة

مراجعين التقيد بمستويات السالمة هي القيمة االساسية من دليل أخالقيات المهنة. يجب علي ال

عالية من السلوك )مثل الصدق و واالفصاح في أثناء عملهم عن عالقاتهم مع الموظفين في الجهات التي 

يقومون بمراجعتها  ومن أجل استمرار ثقة الجمهور فان  سلوك  المراجعين ينبغي أن يكون فوق الشبهات 

. 

  االستقالل

جعة  و جماعات المصالح  االخري ال غنى عنه االستقالل  عن الوحدة الخاضعة للمرا

للمراجعين. المراجعين ينبغي أن يتسمو  بالموضوعية والنزاهة في التعامل مع القضايا و الموضوعات قيد 

المراجعه. االستقالل قد يتأثر، على سبيل المثال، بسبب الضغوط الخارجية أو التأثير على المراجعين; 

د والمنشاءت، المشاريع أو البرامج تجربة العمل السابقة مع الجهة المراجعة; التحيز فيما يتعلق  باألفرا
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أوالعالقات الشخصية أو المعامالت المالية التي قد تتسبب في تضارب الوالء أوالمصالح. علي المراجعين 

  ان يمتنعوا عن التورط في جميع المسائل التي لهم فيها مصلحة.

هة في كل عمل المراجعين ، وال سيما في التقارير، التي هناك حاجة إلى الموضوعية والنزا

يجب أن تكون دقيقة وموضوعية. االستنتاجات و اآلراء و التقارير  ينبغي أن تستند على األدلة التي تم 

الحصول عليها، ووفقا لمعايير المراجعة . يمكن للمراجعين االستفادة من المعلومات المعروضة من 

جعة و األطراف األخرى. هذه المعلومات ينبغي أن تأخذ في االعتبار اراء الوحدة الوحدة الخاضعة للمرا

الخاضعة للمراجعة واالطراف االخري ومع ذلك فان النتائج الخاصة  بالمراجعة ينبغي أال تتأثر بهذه 

  اآلراء.  

  السياسي الحياد

المهم أن يحافظ الجهاز على الحياد السياسي الفعلي والحسي . ومن ثم، فمن المهم أن يحافظ  

 المراجعين على االستقالل عن النفوذ السياسي من أجل أداء مسؤوليات المراجعة بطريقة محايدة. 

ية و الهيئات مع االخذ بعين االعتبار ان  المراجعين يعملون  عن كثب مع السلطات التشريعية و التنفيذ 

  الحكومية األخرى .

من المهم أن يدرك المراجعين انهم عند  القيام أو النظر في تنفيذ األنشطة السياسية ان  يضعو  في 

االعتبار ان  هذه المشاركة قد تكون مؤثرة على قدرتهم على تأدية واجباتهم المهنية بنزاهة. إذا  تم السماح 

نشطة سياسية عليهم ان يدركوا ان هذه االنشطة قد تؤدي إلى منازعات لمراجعي الحسابات بالمشاركة في أ

   مهنية.  

   المصالح تضارب

عند السماح  المراجعين بتقديم خدمات االستشارية  أو اي خدمات  أخرى غير المراجعة إلى 

في الوحدة الخاضعة للمراجعة، ينبغي توخي الحذر أن هذه الخدمات ال يمكن أن تؤدي إلى تضارب 

ايضا ضمان أن  هذه االستشارت  أو الخدمات ال تشمل   المصالح. وعلى وجه الخصوص، ينبغي

مسؤوليات إدارية أو تضع المراجع في موضع قوة اداريا ، اذ يجب أن تبقى المسؤوليات االدارية  مع 

  إدارة  المنشأة .

ي المصالح من ينبغي علي المراجعين أن يحموا  استقاللهم و تجنب أي تضارب محتمل ف

  رفض الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تؤثر على االستقالل والنزاهة.

ينبغي علي المراجعين تجنب جميع العالقات مع مديري وموظفي الوحدة الخاضعة للمراجعة و 

  األطراف األخرى التي يمكن أن تؤثرأو تهدد قدرة المراجعين على التصرف بشكل مستقل.

استخدام صفاتهم الرسمية الغراض خاصة و تجنب العالقات التي تنطوي على خطر  ال ينبغي للمراجعين

  الفساد أو التي قد تثير الشكوك حول الموضوعية واالستقالل.

ينبغي علي المراجعين أن ال يستخدموا المعلومات التي تحصلوا عليها اثناء أداء واجباتهم 

رين. كما ال ينبغي للمراجعين الكشف عن المعلومات التي كوسيلة لتأمين المنفعة الشخصية ألنفسهم أو لآلخ

من شأنها أن توفر ميزة غير عادلة أو غير معقولة  لألفراد أو للمنظمات األخرى، وال ينبغي استخدام هذه 

   المعلومات كوسيلة اللحاق الضرر باالخرين.
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   المهنية السرية أو السرية 

المراجعين ينبغي أن ال يكشفوا عن المعلومات التي يتم الحصول عليها في عملية المراجعة إلى           

أطراف ثالثة،  شفويا أو خطيا، إال بغرض تلبية متطلبات قانونية   أو مسؤوليات محددة  كجزء من 

  المراجعة ووفقا للقوانين ذات الصلة.

  الواجبة والعناية المهنية الكفاءة

يجب علي المراجعين أن يتصرفوا بطريقة احترافية في كل مرة وان يقوموا  بتطبيق أعلى المعايير 

المهنية في تنفيذ أعمالهم لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، دون تحيز. المراجعين يجب أن ال يقوموا 

 باعمال المراجعة  اذا لم تتوفر لديهم الكفاءة الالزمة.

عرفة وكيفية تطبيق قواعد المحاسبة والمراجعة واإلدارة المالية والمعايير ينبغي علي المراجعين م

والسياسات واإلجراءات والممارسات. وبالمثل، ينبغي أن يكون لديهم فهم جيد للمبادئ  الدستورية 

  والقانونية والمؤسسية والمعايير التي تحكم العمليات في الوحدة المراد مراجعتها.

ممارسة العناية المهنية في اإلدارة واإلشراف على المراجعة  وفي  ينبغي علي المراجعين

 إعداد التقارير ذات الصلة.

ينبغي علي المراجعين استخدام أساليب وممارسات من أعلى نوعية وجودة ممكنة في عمليات 

   عموما.المراجعة. التقيد عند اصدار تقارير المراجعة بالشروط االساسية و  معايير المراجعة المقبولة 

المراجعين يجب ان يلتزموا و باستمرار  بتحديث وتحسين المهارات المطلوبة  للوفاء بمسؤولياتهم 

  المهنية.

  

  بالموارد تتعلق اعتبارات 2.2
  

  ؟ هذا من الناتج ما

 عمل ورقة إلى ارجع) توثيق عدد الساعات الالزمة الستكمال اوراق عمل المراجعة   PE 1 الساعات المقدرة 

 الفعلية الساعات

 ;)عمل ورقة إلى ارجع) تقييم القدرات )المهارات والموارد PE4  المراجعة  فريق مصفوفة كفاءات 

 عمل ورقة إلى ارجع)المراجعة  االتفاق على نطاق العمل ألعضاء فريقPE 5 اتفاقية الفريق 

  عمل ورقة راجع) الخاص  بالمراجعة. االرتباطمشاركة خطاب PE 6    االرتباط مشاركة خطاب 

 ( عمل ورقة إلى ارجع مراقبة الجودة. PE 7 مراقبة )الجودة 

 

 

باإلضافة إلى توقيع اقرار اخالقيات المهنة, قبل بدء عملية المراجعة على الشخص المسئوول عن       

المراجعة ، المراجعة أيضا أن يؤكد  أن فريق المراجعة وايضا الخبراء الذين ال يشكلون جزءا من فريق 

  جماعيا وفرديا:
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 الفعلية الساعات المقدرة الساعات  عمل ورقة إلى .ارجع الوقت الكافي إلجراء المراجعة  لديهم 

 و القانونية و  المهنية للمعايير  الالزمة للمراجعة ووفقا واإلمكانات  المالئم لديهم االختصاص  ان يكون 

 المراجعة فريق كفاءات مصفوفة عمل ورقة إلى ارجع  التنظيمية

  

 المراجعين  زمن  تخطيط  2.2.1

الزمن المقرر للمراجعة )ساعة أو يوما( يقدر على أساس الوقت الفعلي المستغرق في أنشطة 

المراجعة عن العام الماضى.  مقارنة الساعات المقدرة مع الساعات الفعلية ينبغي أن يشمل جميع االنشطة 

 التي تتعلق بالمراجعة و الوقت المحدد  لكل عضو في الفريق. 

توثيق  ساعات العمل الحقيقية . إذا استخدم هذا التوثيق  بشكل صحيح خالل  المراجعة ينبغي 

سوف يسمح إلدارة المراجعة  رصد التقدم المحرز في أعمال المراجعة ، واتخاذ إجراءات تصحيحية اذا 

 دعت الحاجة لذلك. أسباب الفروقات بين الساعات المقدرة والساعات الفعلية ينبغي ان يوثق. 

 المراجعة  يققدرات  فر  2.2.2

هل يمكننا إجراء هذه المراجعة وفقا للمعايير؟ ما الذي يمكن أن نفعله  لتحسين قدراتنا؟  هناك        

جوانب معينة مثل المؤهالت ينبغي أن تالحظ، ولكن هذه الجوانب ليست سهلة التغيير قبل بدء مراجعة 

  المثال:الحسابات. غير أن بعض القضايا قد يكون حلها بسيط على سبيل 

 ليسوا الذين الفريق بالنسبة العضاء التشريعية األطر أو المحاسبية والمعايير األدلة من الذاتية الدراسة 

   ;كافية دراية على

 الفريق أعضاء لكبار التدريب مسؤوليات اسناد; 

 ;مزيد من المراجعات المنتظمة من العمل  

 المحددة  المشاكل مجاالت في قصيرة دورات تقديم 

  

)راجع الخالصة بشأن قدرة فريق المراجعة ينبغي أن توثق وتوقع من الشخص المسؤول عن المراجعة  

 ورقة عمل مصفوفة كفاءات فريق المراجعة(

  المتطلبات االولية للمراجعة  2.2.3

 االنتوساي مبنية على المتطلبات التالية:  المراجعة المالية وفقا  لمعايير         

 التقارير المالية المستخدمة في إعداد البيانات المالية يجب ان يكون  مقبوال.   اطار  

 مسؤوليتها المتمثلة في االتي: وتدرك تعترف المنشاة  إدارة  

o . إعداد البيانات المالية وفقا الطار التقارير المالية، بما في ذلك العرض والتقديم العادل  

o عداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء بسبب االحتيال او تحديد الرقابة الداخلية  الالزمة ال

 الخطأ.

o :تقديم سبل الوصول غير المحدود بالنسبة للمراجعين إلى   

  جميع المعلومات ذات العالقة بإعداد البيانات المالية مثل السجالت والوثائق وغيرها . -
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  اة  لغرض مراجعة الحسابات.المنشاي معلومات إضافية قد يطلبها المراجع  من إدارة  -

  إمكانية الوصول غير المقيد إلى داخل المنشاة وموظفيها  للحصول على ادلة المراجعة .        -

جميع الجوانب المذكورة أعاله  يجب التأكد عليها وتوقيعها من قبل ادارة المنشأة راجع خطاب 

ات اعاله علي  المراجع   أن يناقش هذا الواقع مع االرتباط الخاص بالمراجعة. عندما ال  تتوفر المتطلب

إدارة  الوحدة الخاضعة للمراجعة . في الحكومة قد ال يكون هناك خيار باالمتناع عن  المراجعة ،  ينبغي 

 ISSAI) (ISSAI 1210.P5; 6; 8)  أن ينظر لهذه المحددات بعين االعتبار عند المراجعة.

1200.13.j) 

  

 المالية للوحدة الخاضعة للمراجعة: التقارير اطار  2.2.4

  ينبغي االتفاق مع ادارة  المنشاة على االعتراف علي مسئوليتها عن:

o الضرورة عند العادل  ذلك التقديم في بما المالية، التقارير الطار وفقا المالية البيانات إعداد 

o الجوهرية األخطاء من خالية مالية بيانات العداد الالزمة الداخلية الرقابة  اإلدارة تحدد.  

o 1210.6 أدلة المراجعة  على للحصول  الالزمة  المعلومات جميع إلى الوصول فرص   تقديم) issai )  

علي مراجعي  وحدات القطاع العام تحديد اطار التقارير المالية المستخدم من قبل الجهات الخاضعة       

تقييم مدى قبوله. التقييم الستنتاج ما إذا كانت التقارير المالية إطار للمراجعة في إعداد البيانات المالية و 

  مقبول في إعداد البيانات المالية، يشمل االعتبارات االتية:

o  الغرض من البيانات المالية، على سبيل المثال، إذا كانت لتلبية االحتياجات من المعلومات المالية المشتركة

)البيانات المالية لألغراض العامة( أو معلومات مالية محددة من  من مجموعة واسعة من المستخدمين

  احتياجات المستخدمين )البيانات المالية  ألغراض خاصة(;

o قائمة  أو المالية منالقوائم كاملة مجموعة المالية البيانات كانت إذا المثال، سبيل على المالية البيانات طبيعة

 مالية واحدة

o المالية التقارير إطار تطبيق على تنص الالئحة أو القانون كان إذا.  

بدون اطار مقبول للتقارير المالية ال يتوفر لالدارة اساس مالئم العداد البيانات المالية و ال 

  يتوفر للمراجع معايير مناسبة لمراجعة البيانات المالية. 

لجهات التي روجعت في الجهاز ، كفاية اطار التقارير المالية المنطبقة على مجموعة من ا

حساباتها يجب أن يكون تقييمه مركزيا  لتجنب االزدواجية والنتائج المتضاربة. اذا كان اطار التقارير 

  المالية غير كافي أو مضلل يتوجب االتي: 

  تقييم األثر على تقرير المراجع  

 تضمين ذلك في خطاب االرتباط 

 مهنية المعايير التأكيد علي اهمية و التشريعية السلطة إعالم  

(ISSAI 1210 P5) (ISSAI 1210.20) 
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   :مالحظة

  

في المستوي العالي لمجموعة من الوحدات الخاضعة للمراجعة  ، تم وصفه  تقييم التقارير المالية 

  من هذا الدليل.  4. الجزء 1أكثر تفصيال في الوحدة 

  

مركزية اساس على  اتخذت المراجعين لكل وحدة حكومية ينبغي أن يشيروا  إلى القرارات التي 

 و تحديد تأثير هذه القرارات  على المراجعة  الجهاز

  

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي علي  المراجعين معرفة  قوانين ولوائح الوحدة الخاضعة للمراجعة 

عليه في اطار التقارير المالية ومتطلبات القوانين واللوائح. وتحديد أي تعارض محتمل بين المنصوص 

   االدارةغي أن تكون محددة ومتفق عليها مع عند االمتثال الطار التقارير المالية هناك بيانات اضافية ينب

issai 1210.18 (19))   

  

 خطاب اإلرتباط 2.2.5

اإللزامي لوحدات القطاع العام، قد ال في القطاع العام المراجع العام عادة ما يكون المراجع 

تكون وحدات القطاع العام في وضع يمكنها من الخضوع أورفض المراجعة. هذا إضافة إلى خصوصية 

المراجعة في القطاع العام. ومع ذلك، عندما تشير  الظروف  في القطاع الخاص الي االنسحاب من 

د تشمل توسيع أو تعزيز تقديم التقارير، على سبيل المشاركة، فان مسئوليات المراجعين بالقطاع العام ق

  (issai 1300.6) (issai1200 P15)  المثال إلى المنشأة التشريعية.

  

اذا كانت الجوانب األخالقية و متطلبات الكفاءة قد تم النظر اليها على النحو الواجب، ومن 

للموظف المسوول في   خطاب اإلرتباطالواضح أن فريق المراجعة قادر على إجراء المراجعة. يتم ارسال 

  .  المنشاة المراد مراجعة حساباتها. خطاب االرتباط موقع من المراجع العام أو الشخص المفوض عنة 

خطاب االرتباط يتم استخدامه لالتصال بإدارة الوحدة الخاضعة للمراجعة بشأن أهداف ونطاق       

المراجعة القانونية وااللتزامات المحددة بموجب القانون. ومن مصلحة الوحدة الخاضعة للمراجعة و 

   الجهاز ان خطاب التكليف متفق عليه قبل بدء مراجعة الحسابات  لتجنب أي سوء فهم. 

  

لهدف  المراجع هو االتفاق مع إدارة الوحدة الخاضعة للمراجعة على أالسس إلى تقوم عليها ا

 المراجعة ، من خالل:

 البيانات إعداد في المالية المقبول التقارير اطار استخدام  إلى يشير هذا المسبقة للمراجعة الشروط وضع 

 عة .وموافقة اإلدارة علي االساس الذي تتم بة المراج المالية،
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 وإدارة الوحدة الخاضعة للمراجعة المراجع بين مشتركا واتفاقا مكتوباً  تفاهما هناك أن التاكيد. (issai 

1210.3,4)  

 

بما ان المراجع عادة ما يرسل تقارير إلى الهيئات التشريعية، كثيرا ما  يحتاج الي اتفاق مع كل من السلطة 

  (issai P3 1210) التشريعية واإلدارة.

 

  خطاب االرتباط محتويات

  الشروط المتفق عليها ينبغي أن تكون في مكتوبة  و تشمل: 

 المراجعة ونطاق هدف;  

 ;مسؤوليات المراجع   

  مسؤوليات إدارة الوحدة الخاضعة للمراجعة التي ربما تكون أوسع في القطاع العام 

  المالية;تحديد اطار التقارير المالية المطبق في إعداد البيانات  

 قد تقرير ظروف هناك تكون قد المراجع حيث أنه عن الصادرة التقارير ومحتوى شكل إلى اإلشارة 

ً  شكال المتوقع عن تختلف    .ومضمونا

 اإلشارة عند الضرورة على أن المراجعة تم التعاقد عليها 

 تؤثر قد والتي مفروضة بواسطة السلطة التشريعية   اضافية عن الوحدة الخاضعة للمراجعة  أي تقارير 

   .المراجعة إجراء وتوقيت نطاق على

  االدارة مع االتصاالت جميع ذلك في بما جدول بمواعيد المراجعة(ISSAI 1210.9.10) (ISSAI 

1300 P7; 1210 P6; P8)  

المذكورة أعاله، قد ال إذا نص القانون أو الالئحة بقدر كاف من التفصيل فيما يتعلق بالمراجعة 

تحتاج إلى تسجيلها بالتفصيل في خطاب التكليف طالما اتضح أن هذه القوانين واألنظمة سارية المفعول. 

 (issai 1210.11)  

  

الصيغة المستخدمة في القانون أو الالئحة لوصف المسئوليات اإلدارية يمكن أن تستخدم في  خطاب 

ماثلة لتلك المذكورة أعاله. يجب أن تستمرإدارة المنشأة باالعتراف وتفهم االرتباط طالما أن المسئولية هي م

تفاصيل جميع مسئولياتها في هذه المتطلبات التي حددها معايير االنتوساي جميع المتطلبات وفقاً لهذا الدليل 

  (issai 1300.6) (issai 1210.12)  والتي لم ينص عليها بالتسريع يجب ان تدرج بخطاب االرتباط 

  التعاقد شروط على التغييرات

في حالة  تكرار عمليات المراجعة, ينبغي النظر فيما إذا كانت الظروف ال تتطلب مراجعة 

شروط االرتباط وما إذا كان هناك حاجة إلى تذكير الوحدة الخاضعة للمراجعة بشروط االرتباط. اذا  تقرر 

المراجع االتصال باإدارة بتحديث المواعيد ذات الصلة عدم ارسال خطاب االرتباط ال يزال يتعين علي 

  (issai 1210.13) المستهدفة للمراجعة .

العوامل التالية قد يكون من المناسب مراجعة شروط االرتباط أو  تذكير الوحدة الخاضعة للمراجعة 

  بالشروط القائمة:
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 الردود المؤشرات تتضمن قد .المراجعة ونطاق هدف أن الوحدة الخاضعة للمراجعة لم تفهم على دليل أي 

  .االستفسارات على الرد المراجعة أو دليل المراجعة للحصول علي طلبات المتاخرة على

  أي تنقيح أو شروط خاصة في المراجعة 

 .تغيير حديث في االدارة العليا  

 تغير كبير في طبيعة أو حجم الوحدة الخاضعة للمراجعة 

  التنظيمية أو القانونية.. تغيير في المتطلبات  

 المالية البيانات العداد  المعتمد المالية اعداد التقارير اطار في تغيير.  

 التقارير لتقديم االخرى المتطلبات في تغيير. (issai 1210. 28)  

عادة، في نطاق المراجعة في القطاع العام ينظمها القانون. في مثل هذه الحاالت ال يسمح بأي 

تغييرات بطلب من الوحدة الخاضعة للمراجعة. أما إذا كان القانون يسمح يتغيير شروط االرتباط )على 

معقول للقيام  سبيل المثال إلى تخفيض مستوى التاكد( على المراجع أن ينظر فيما إذا كان هناك مبرر

 issai)           االرتباط بذلك.شروط االرتباط الجديدة يجب االتفاق عليها وتضمن في خطاب 

1210.14,15,16)   issai.1220.24 ((issai 1210 P11)  

إذا كان المراجع غير موافق على شروط التعاقد أو اإلدارة تفرض قيود  للحد من  نطاق 

يرسل تقريرا بهذه الحقيقة إلى السلطات المختصة، مثل أولئك المسئولين من المراجعة ، على المراجع  أن 

الحوكمة  والمنظمين أو هيئات الرقابة. تأثير هذه الخالفات و نطاق القيود التي تفرضها اإلدارة يجب ان  

يتم تقييم اثرة علي  مخاطر المراجعة وراي المراجعة في بعض الحاالت قد يتطلب إبالغ المنشأة 

 (ISSAI 1210 P9; P10) (ISSAI 1210.17) تشريعية.ال
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 :3 الجزء              

   المراجعة؟ بدء قبل تفعل ماذا 

  :لألغراض الخاصة بك

 ؟ في االرتباط النظر دليل االخالقيات بعين االعتبار قبل هل تم اخذ  

 دليل االخالقيات والقدرات و الوقت توافر في النظر قدرة فرق المراجعة بعد توثيق تم وهل 

  اإلدارة تم االتفاق عليها قي خطاب االرتباط ؟ و المراجع وهل مسئوليات  

  الكفاية؟ فيه بما وتقييمها تحديدها تم المالية التقارير اطر وهل  

 االرتباط ؟ شروط فهم االدارة وهل أكدت  

 في الملف؟  وهل تم وضع النسخة الموقعة من خطاب االرتباط  
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 قبل االرتباط عمل أوراق

  

   ساعات العمل المخططة  وساعات العمل الفعلية PE 1 (1ورقة عمل رقم )

  ( Excel بيانات جدول في أن تكون يجب هذه العمل ورقة  (   

  

  

 الخاضعة الجهات

     :للمراجعة

  راجعه

  تاريخ  درجة  اسم

       

 نهاية

  :الفترة

           :1 المستوى   

       إعداد

           :2 المستوى     

           :3 المستوى     :الدرجة

           :التاريخ     :التاريخ

  

  

 عمل فرقة ورقات ، الفعلية إلى حسب الضرورة لتعكس االعتبارات الفعلية  تعديلها يجب عمل ورقة هذه)

 (راجعةمال

  

 المخططة أنشطة

 المجموع

 الفعلية
 االختالف

 شرح

الفرو

 المخططة ق

 مراجع

 الفعلية
 االختالف

 

 

 

 

 

       

 0 0 0 0 0 0 0  االرتباط   قبل

 دليل االخالقيات

 الكفاءات مصفوفة

 خطاب االرتباط

 االجتماع التمهيدي

       

 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

   0 

0 

0 

0 

       

 0 0 0 0 0 0 0 االستراتيجي التخطيط



127 
 

 تخطيط األهمية 

 النسبية

 متعلقات  متابعة

 العام الماضي

 االرشادي الجدول 

 فحص التحليل االولي 

 المراجعة  فحص 

 الداخلية

  قائمة فحص لجنة

 المراجعة الداخلية

 الغش قائمة فحص 

 الرقابة قائمة فحص 

)يدوي  الداخلية

 وتقني(

  فحص  مبدأ

 االستمرارية

  مخاطراالخطاء

 الجوهرية

 راجعةالم استراتيجية 

 الشاملة

 مع الوحدة  االجتماع

 الخاضعة للمراجعة

       

 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

   0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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 0 0 0 0 0 0 0 الميداني العمل تخطيط و تفاصيل

 تفاصيل التخطيط

       

 0 0 0    0 

 0    0 0 0  النظام وصف 

 الضوابط على االعتماد 

 الرئيسية

 0 0 0    0 

 0    0 0 0  المراجعة برامج 

 0    0 0 0  العينات أخذ 

 0    0 0 0  االختبارات ضوابط 

 االختبارات أداء 

 الموضوعية

 0 0 0    0 

 0    0 0 0  استفسارات المراجعة 

 مسودة تقرير المراجعة 

  الميداني انهاء العمل

 0 0 0    0 

  قائمة فحص

 االفصاحات

 0 0 0    0 

 0    0 0 0   االدارة اقرار 

 الالحقة األحداث 

 

 

 0 0 0    0 

       

 الخاتمة والتقارير

 

0 0 0 0 0 0 0 

 0    0 0 0  اختالفات المراجعة 

 دارة )التقرير خطاب اال

 التفصيلي(

 0 0 0    0 

 0    0 0 0   تقريرالمراجع 

 مع ادارة  االجتماع

 الوحدة

 0 0 0    0 

    

 0 0 0 0 0 0 0 الجودة رقابة

 الجودة استبيان رقابة

       

 0 0 0    0 

       

 0 0 0 0 0 0 0 المراجعة عاتسا إجمالي
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 دليل االخالقيات اقرار   PE 2   (2ورقة عمل رقم ) 

 

 الخاضعة الجهات

  :للمراجعة

  تاريخ  درجة  اسم  :راجعه  

        1 المستوى    :الفترة

        2 المستوى    :إعداد

        3 المستوى    :الدرجة

            :التاريخ

  (الحسابات مراجعة فريق أعضاء جميع منان يعبأ ء ينبغي االفصاح  هذا)

   

  االفصاح الخاص باخالقيات المهنة

  

  [المراجعة المنشأة اسم يدرج[ منشأة المراجعة:

  [المالية السنة نهاية تاريخ أدخل] المراجعة للسنة المالية:

  اؤكد ما يلي:,]المراجعة المنشأة اسم يدرج[ من الحسابات مراجعة الغراض

انني اتفهم تماما احتياجات المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات مدونة قواعد السلوك  .1

  المنطبقة على هذه المراجعة.

   . المراجعة من المنشأة اسم يدرج[ في ليس لنفسي ، أو أي من أفراد أسرتي المباشرة مصلحة مالية .2

  لمنشأة المراجعة أو أي من مديريها وموظفيها.ليس لدي أي عالقات تجارية مع ا .3

  ولم اتلق أي فوائد أو الهدايا في الماضي من العاملين بها أو المرتبطين بها. .4

 اسم يدرج[ وأنا ال ولم  اعمل في العامين الماليين الماضيين ضابط أو موظف أو مدير  المراجعة في .5

  المراجعة. من المنشأة

العائلة أو قريب يعمل على إعداد التقارير المالية او الدور الرقابي  في  المنشأة ليس لدي اي فرد من أفراد  .6

  خالل السنة المالية قيد المراجعة. 

ليس لدي أي عالقة أخرى مع أي مدير أو موظف مسؤول من المنشأة في مراجعة الحسابات التي قد تعوق  .7

  استقالل موقفي.

  ي الجهات الخاضعة للمراجعة.لم اتعرض للتخويف من االدارة و/أو موظف .8

لقد فهمت متطلبات المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في مدونة قواعد السلوك فيما  .9

  يتعلق بما يلي: 

  ممارسة العناية المهنية الواجبة لمراجعة حسابات بطريقة احترافية و بأفضل  قدراتى. 9.1

  دم التحيز والحياد السياسي.مراجعة الحسابات مع األمانة والنزاهة وع 9.2

سرية المعلومات التي تم الحصول عليها خالل عملية المراجعة أن ال افصح عن هذه المعلومات إلى  9.3

  أطراف ثالثة.
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الظروف التي قد تعيق االلتزام بهذه االقرارات الواردة أعاله على المراجعة:   )قائمة بالظروف 

  ( التي تعيق االلتزام

 

  -:رارـــاق

فقد ذكرت  .، عندما ينطبق .دليل االخالقيات في الواردة المتطلبات اتفهم أدناه الموقع انا 

الظروف التي قد تعيق االلتزام بهذه االقرارات الواردة أعاله على المراجعة ،واذا ظهرت اي مستجدات 

  .تأخير دون أنا بلغ عنها أتعهد  تعيق االلتزام بهذه االقرارات الواردة أعاله

  

  الفريق عضو توقيع  درجة  الفريق عضو اسم
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 دليل االخالقيات  ختام PE 3 (3ورقة عمل رقم )  

  

 الخاضعة الوحدة

  :للمراجعة

  تاريخ  درجة  اسم  :راجعه  

        1 المستوى    :الفترة

        2 المستوى    :إعداد

        3 المستوى    :الدرجة

            :التاريخ

  

  :الوحدة الخاضعة للمراجعة

  

  :المالية السنة نهاية

  

  التهديدات لمعالجة المتخذة االجراءات  التهديدات تحديد

   

    

    

  

  

 الفريق، اود  أعضاء مع مقابالت وإجراء المراجعة اعاله  فريق علي اقرارات   االطالع بعد

 .الواجب النحو على النظر اليها  تم اخالقيات االنتوساي قددليل  في الواردة الشروط جميع اقر بأن أن

  .مقبول مستوى إلى تخفيضها أو إلغاؤها تم قد فرق المراجعة تهديدات الستقالل .وان اي

  

  

  تاريخ  التقرير عن المسئول الشخص توقيع
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  المراجعة فريق الكفاءات مصفوفة  PE 4 (4ورقة عمل رقم )

 الخاضعة الوحدة

  :للمراجعة

  تاريخ  درجة  اسم  :راجعه  

        1 المستوى    :الفترة

        2 المستوى    :إعداد

        3 المستوى    :الدرجة

            :التاريخ

  

رئيس   عضو فريق  عضو فريق  الكفاءة جانب

  فريق

  المشرف

 المؤهالت حيث من المطلوبة الكفاءة

  والخبرات

       مؤهالت أدخل

 ذات والخبرة المهنية الفعلية المؤهالت

   فريق الصلة لعضو

       

والكفاءة   المطلوبة الكفاءات بين الفرق

 الفعلية

       

          العام القطاع مراجعة في السنوات  عدد

  

  

  الصلة؟ ذات والكفاءات المهارات  الفريق لعضو هل  الكفاءة جانب

 نعم  ال

رئيس   عضو فريق  عضو فريق

  فريق

  المشرف

 في جوانب محددة  بالنسبة للكفاءة 

  :يلي بما المتعلقة المعرفة شروط

        

منهجية المراجعة واوراق العمل 

   الخاصة بساي

        

 المتعلقة السابقة  الجودة نتائج رقابة

 العام المستوى أو ، المراجعة بفريق

 للجهاز

        

 حسابات مراجعة في  المشاركة

  السابقة السنة عن الوحدة

        

الصلة  ذات اللوائح و القوانين

  المراجعة  بالوحدة

        

         المراجعة   الوحدة وعمليات نظم  فهم

  )مثل اطار اعداد التقاريرالمالية

ipsas   نظام االستحقاق او النظام

 ( النقدي
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وتقنية  المحوسبة البيئة أنظمة 

 المعلومات

        

خطاب  في السابقة السنة في مسائل

 تقرير االدارة )التقرير التفصيلي ( و

 المراجع

  

        

         المحددة التدريبية االحتياجات تحديد

  الصلة؟ ذات والكفاءات المهارات  الفريق لعضو هل  الكفاءة جانب

 نعم  ال

رئيس   فريق عضو  عضو فريق

  فريق

  المشرف

واشر علية  

بعالمة ال فهو 

 احتياج تدريبي 

   

 لمعالجة اتخاذها يتعين التي االجراءات

  الكفاءة متطلبات

تحديد اإلجراءات 

الواجب اتخاذها 

لمعالجة احتياجات 

التدريب مثالً من 

خالل الدراسة 

الذاتية، دورات 

 إلخ

      

           للتدريب الزمني لالنتهاء من واإلطار

  

   الخالصة

 تحديد  تم كما المراجعة إجراء وقت الكفاءة، المناسبة، القدرات لديهم فريق المراجعة

  .المراجعة عملية بدء قبل معالجتها يتم سوف التدريب،و من االحتياجات

  

  

  التاريخ  التقرير عن المسئول الشخص توقيع
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  المراجعة فريقاتفاقية   PE 5 (5ورقة عمل رقم )

  

 الخاضعة الوحدة

  :للمراجعة

  تاريخ  درجة  اسم  :راجعه  

        1 المستوى    :الفترة

        2 المستوى    :إعداد

        3 المستوى    :الدرجة

            :التاريخ

  

 

 

 

  المسؤوليات تحديد

  

  عمل أوراق
  تاريخ االنتهاء  عن المسؤول الحسابات مراجع اسم أدخل

  راجعه  اعده  راجعه  اعده

 دليل االخالقيات

 

        

          الكفاءات مصفوفة

 ورقات جميع أدخل]

  [العمل

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 اتفاقية اعضاء الفريق
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  علما أحطت كما .الوثيقة هذه لكما جاء في  بالمراجعة المتعلقة إلي   الموكولة المهام مدى أفهم

  .المهام تلك النجاز الزمني باالطار

  

  التوقيع  درجة  االسم

      

      

      

      

      

  

   خطاب االرتباط   PE 6( 6ورقة عمل رقم )

 الخاضعة  الوحدة

  :للمراجعة

  تاريخ  درجة  اسم  :راجعه  

        1 المستوى    :الفترة

        2 المستوى    :إعداد

        3 المستوى    :الدرجة

        :التاريخ    :التاريخ

  

 ترويسة الجهاز

  

 (  الوحدة اسم )يدرجحسابات  مراجعة

 

 ..................................................................................  العنوان

  

 ....................................................................................  التاريخ

  

 ..................................................................................... / السيد

  

البيانات المالية ]يدرج اسم الوحدة المراجعة[ للسنة المنتهية في ]إدراج تاريخ البيانات المالية[ 

 .والتي تخضع للمراجعة من قبل المراجع العام وفقاً للمادة ....... من قانون ...

 

  الخطاب هو تحديد: هذه من الغرض

 وحدودها المراجعة وطبيعتها شروط   
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 في المراجعة السنوية.  - المراجعة  الوحدة اسم يدرج[ إدارة المراجع و من كل مسؤوليات  

 فعالة حتى يتم اصدار خطاب ارتباط جديد يظل سوف وهذا الخطاب.أدناه الواردة  المراجعة شروط

   للمراجعة

   الحسابات مراجعة من الهدف

   :السنوية المراجعة من الهدف

ً  المعدة المالية البيانات عن مستقل رأي  ابداء و التشريعات. وتشمل هذه  ]المالية التقارير اطار ] وفقا

 النقدية التدفقات بيان المالي، المركز بيان المالي، األداء بيان أي تنطبق كما البيانات أدخل البيانات المالية ]

في السنة المنتهية في ذلك التاريخ، موجز السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية  ] ذلك وغير

  أخرى.

  

     

 سنقدمها . الخدمات التي  ونطاق وطبيعة االرتباط أهداف و لشروط  فهمنا يحدد الخطاب هذه

 واللوائح للقوانين االمتثال وكذلك التاكد من  المالية البيانات في الرأي إبداء من المراجعة  الهدف

المالي )تشير أيضا إلى أي مسؤوليات تقرير األخرى إن  المسائل على والتي تطبق الصلة ذات

 وجدت (

   

   المراجع مسئوليات

 المقتضيات مع نتوافق أن المعايير هذه وتتطلب  لمعاييراالنتوساي وفقا تتم سوف المراجعة   

 المالية البيانات كانت إذا ما بشأن معقولة تأكيدات على المراجعة للحصول بتخطيط و االخالقية

 حول إثباتات على الحصول بإجراءات القيام وتتضمن المراجعة .الجوهرية األخطاء من خالية

 ,الحكم فى المراجع على تعتمد محددة وإجراءات .المالية البيانات في الواردة واالفصاحات المبالغ

 المراجعة وتشمل .الخطأ او االحتيال بسبب سواء واالخطاء الجوهرية، المخاطر تقييم ذلك فى بما

 التي المحاسبية التقديرات معقولية مدى المستخدمة،و المحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم أيضا

  .المالية للبيانات العام العرض تقييم عن فضال االدارة، بها قامت

  

معاملة ، وال نضمن الدقة الكاملة للبيانات المالية أو التوافق مع جميع التشريعات نحن ال نراجع كل 

   السارية.

  

 للقيود والمخاطر باالضافة الحسابات، مراجعة في المتأصلة القيود والمخاطر بسبب

 وإن حتى كشفها يتم ال قد االخطاء  بعض أن منه مفر ال الداخلية، هناك خطر الرقابة في المتأصلة

ً  قد خططت ونفذت بطريقة سليمة،و المراجعة كانت   .للمراجعة الدولية للمعايير وفقا

 

 من المالية البيانات عرض و باعداد  الصلة ذات الداخلية الرقابة نراجع المخاطر، تقييم في

 الرأي إبداء من المراجعة الغرض وليس الظروف، هذه في المراجعة المناسبة إجراءات وضع أجل
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 في نقاط الضعف عن تقرير سوف نكتب  فإننا ذلك ، ومع   للوحدة  الداخلية فعالية الرقابة حول

  .المراجعة عملية أثناء اكتشفت التي المالية بالبيانات الصلة ذات الداخلية الرقابة

  

سوف يتم كتابة تقرير عن النقاط ادناة اذا تم اكتشافها اثناء عمليات المراجعة رغم انها ليست        

 الهدف من كتابة  تقرير  المراجعة :

 

 وكفاءة بفعالية بأنشطتها  االضطالع في االدارة بمسئولية يتعلق -  الغير الفعالة  األداء عمليات.   

 بأنشطتها في  االضطالع في االدارة تتعلق بمسؤولية - والتشريعاتللقوانين  االمتثال عدم من حاالت

   .التشريعية السلطة للقوانين وتوجيهات  وفقا المساءلة، بمقتضيات والوفاء الموارد، استخدام

 أموال إهدار دون اقتصادية بطريقة الموارد استخدام في اإلدارة بمسؤولية تتعلق - الهدر.   

 والجمهور التشريعية السلطة توقعات تلبية على اإلدارة بمسؤولية تتعلق - االستخدام سوء  حاالت 

   .الالئق السلوك بمعايير يتعلق فيما

   

   اإلدارية المسئوليات

  :المسؤولة عن  اإلدارة أن أساس على  مراجعتنا تتم 

 واالسلوب  المطلوب وفقاً )ادخل الفقر ادخل اطار التقارير المناسب (  وفقا ) المالية البيانات إعداد

 واسم القانون ( 

  وضع والحفاظ على الضوابط الداخلية الالزمة لـ 

o  ;إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء بسبب االحتيال او الخطأ  

o  ،بما في ذلك توفير تأكيدات معقولة بأن السياسات و اإلجراءات المقررة تمنع  األخطاء و المخالفات

  التزوير ومنع األعمال غير القانونية أو الكشف عنها.

   أن تقدم لنا الوصول إلى  

o  ;جميع المعلومات ذات الصلة  باعداد البيانات المالية مثل السجالت والوثائق وغيرها من المسائل   

o ;أي معلومات إضافية قد تطلب من االدارة لغرض المراجعة  

o من الذين نقرر أن من الضروري   ةالوحد إمكانية الوصول غير المقيد إلى األشخاص داخل

  الحصول على ادلة مراجعة منهم.

  

 تأكيدا االقتضاء،المسؤولين من الحوكمة، عند اإلدارة، من سنطلب المراجعة ، عملية من كجزء

  .المراجعة إطار في الينا المقدمة الشكاوى بشأن خطيا

  :الطرفين  بهاأن يلتزم  يجب التي األساسية العناصر و المواعيد يلي وفيما

  

 الموعد  المسؤولية  النشاط  

  المستهدف

  بين الجهازوإدارة الوحدة الخاضعة  للمراجعة اجتماع  .1

  .المراجعة استراتيجية لمناقشة

 مراجعة فريق إدارة]

  إدارة الوحدة و الحسابات
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    رئيس فريق المراجعة  .الوحدة الخاضعة المراجعة من معلومات طلب  .2

 الخاضعة الوحدة إدارة  للمراجعة عن المطلوبة المعلومات تقديم  .3

  المراجعة

  

 إذا)تقديم مسودة خطاب االدارة )التقرير التفصيلي(   .4

   (أمكن

    رئيس فريق المراجعة

علي مسودة خطاب االدارة )التقرير  خطي رد تقديم  .5

   (أمكن إذا) الجهاز  إدارة التفصيلي(إلى

    عن الحسابات المسؤول

خطاب  لمناقشة   الوحدة إدارة  بين الجهاز  و اجتماع  .6

 االدارة )التقرير التفصيلي(

 و اجعةالمر فريق إدارة]

  إدارة الوحدة

  

الوحدة الخاضعة  إدارة  المراجعين إلى والملفات الداعمة  المالية البيانات تقديم  .7

  للمراجعة

  

  

    المسؤول عن الحسابات  . االدارة اصدار خطاب اقرار  .8

     رئيس فريق المراجعة    .اصدار خطاب االدارة النهائي)التقرير التفصيلي(  .9

علي خطاب االدارة النهائي )التقرير  خطي رد تقديم  .10

 الجهاز إدارة التفصيلي( إلى

    المسؤول عن الحسابات

 الخاضعة للمراجعة الوحدة إدارة  الجهاز و بين اجتماع  .11

 خطاب االدارة النهائي )التقرير التفصيلي( لمناقشة 

إدارة  و راجعةالم فريق إدارة]

  الوحدة

  

 ارسال الراي الفني النهائي المصادق عليه الدارة   .12

    الوحدة

    رئيس فريق المراجعة

    

    

  

  الخاضعة للمراجعةتحذف عندما التنطبق مع الوحدة اتعاب المراجعة  

 

 . والمسؤولية المهارات مستويات على مديرو المراجعة والمراجعين و يقضيه الذي الوقت على تقوم أتعابنا

 مبلغ )ادخل المبلغ (  تكون سوف أتعابنا

 الشروط على االتفاق

 هذا شروط على موافقتكم بتاكيد تفضلتم لو ممتنا وأكون .استبداله يتم فعالة حتى يظل سوف الخطاب هذا

  .هناك اي نقاط غير مفهومة كانت إذا إخبارنا أو نسخة منه واعادته الينا  بتوقيع  الخطاب

  

 المراجعة أثناء الموظفين من الكامل التعاون إلى نتطلع ونحن
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 المخلص

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

 اؤ من يفوضة المراجع  العام 

    :الهاتف

 :اإللكتروني البريد

  المراجعة االرتباط في شروط إقرار

  .الوحدة اسم]  [الشخص المخول بالتوقيع] تمت قراءتها والموافقة عليها  المراجعة شروط

  

- - - - - - - - - -   

 ......................................... التاريخ      ...................................                   توقيع 

  

 ............................................ تاريخ.....................................  االسم والصفة الوظيفية
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 االرتباط قبل استبيان الجودة رقابة    PE 7  ( 7ورقة عمل رقم )                      

 الوحدة الخاضعة 

  :للمراجعة

  تاريخ  درجة  اسم  :راجعه  

        1 المستوى    :الفترة

        2 المستوى    :إعداد

        3 المستوى    :الدرجة

        :التاريخ    :التاريخ

 

 

مرجع   مسألة 

 االنتوساي

  الثالث المستوى مراجع     الثاني المستوى مراجع    األول المستوى مراجع 

  تعليقات  N/A  ال  نعم  تعليقات  N/A  ال  نعم  تعليقات  N/A  ال  نعم

خطة زمنية لالنتهاء من  هناك هل كان  .1

 1 عمل ورقة إلى ارجع) المراجعة؟

  (الفعلية ساعات المراجعة المخططة و

1220 

issai  

  

                        

 درجة لديهم  الحساباتمراجعي  هل   .2

 الالزمة والكفاءة التقني التدريب من

 ورقة إلى ارجع)  ؟ الحسابات لمراجعة

  )الكفاءات مصفوفة .4 عمل

issai  

1300   

                        

 مراجعة فريق أعضاء جميع هل  .3

 خاصة بصفة التركيز مع( الحسابات

اوفو  مديري المراجعة( على

 االستقالل مجال في باالحتياجات

 في أعلن كما االخالقية والمتطلبات

 مراجعة نهاية و بداية

issai  

1200   
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 .2 عمل ورقة إلى ارجع ) الحسابات

 مدونةالسلوك

 مراجعة عن المسؤول المدير هل تأكد  .4

 امتثلوا الفريق أعضاء أن الحسابات

 ورقة إلى ارجع) ؟ األخالقية للمتطلبات

 السلوك قواعد مدونة .3 بيتش عمل

  لختامية

issai  

1200   

  

                        

خطاب  مضمون هل تم االتفاق على  .5

 المنشأة المراجعة من توقيعه تم كما و

خطاب  .6 عمل ورقة إلى ارجع) ؟

  (التكليف

1210 

issai  
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  االستراتيجي التخطيط - 3 الجزء

  

 المراجعة تخطيطفي  االستراتيجية االعتبارات   3.1

  

  ؟ هذا من الناتج ما

   علي المراجعة وضع خطة مراجعة و وضع نهج المراجعة حتى يتاكد  أن المراجعة ستتم بطريقة فعالة 

 

 

  

 

 

 

 

 

  علي المراجع تطوير وتوثيق خطة المراجعة بما فى ذلك:

  تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم المخاطر. ويتم ذلك خالل مرحلة التخطيط االستراتيجي

  . استراتيجية المراجعة( SP 14للمراجعة )ارجع إلى ورقة عمل 

 طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة األخرى المخطط لها كما هو موثق في الخطة التفصيلية 

 ورية لضمان  االمتثال للمعايير.أية إجراءات أخرى قد تكون ضر )issai 1300.9 ; (12)  

والهدف من ذلك هو وضع خطة مراجعة بحيث تتم المراجعة بطريقة فعالة. ومن المسلم به أن 

مرحلة التخطيط تاخذ  قدرا كبيرا من الوقت. وذلك  بسبب ان المراجع مسؤول من  فهم النظم والعمليات 

  (issai 1300.4( ل تقييم المخاطر. للوحدة الخاضعة للمراجعة من أج

  

  التخطيط المالئم  للمراجعة سوف يساعد المراجع على:

 . إيالء االهتمام المناسب  للمجاالت الهامة في المراجعة 

 .تحديد وحل المشاكل المحتملة في الوقت المناسب  

 ."تنظيم و إدارة المراجعة  بشكل صحيح  واالمساك بزمام  االمور 

  وتحديد المهام ألعضاء فريق المراجعة.اختيار  

 . تسهيل التوجيه واالشراف على المراجعة  

 والخبراء  المراجعيين به اضطلع الذي العمل تنسيق. (issai 1300.2)  

الشخص الذي تم تعيينه من طرف  المراجع العام  للمراجعة ينبغي أن يكون مشاركا في مراجعه 

  ((issai 1300.5  أن يشارك في المناقشة بين أعضاء فريق العمل.أوراق العمل الرئيسية، كما ينبغي 

خالل مرحلة التخطيط االستراتيجي على المراجع  الحصول على فهم كامل للوحدةواتخاذ قرارات حيوية  

  تؤثر على المراجعة  مثل:

  :بشأن التوجيه يوفر سوف الدليل من الجزء هذا

 المراجعة استراتيجية محتويات من العام الغرض.  

 المراجعة واإلشراف التوجيه 

  .واالدارة المسؤولين من الحوكمة  مع االتصاالت
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 العمل ورقة إلى هو جوهري وتخطيط مستوي االهمية النسبية    )ارجع ما تحديد SP 1. األهمية يطتخط 

 النسبية(

 عمل ورقة إلى ) ارجع) المراجعة وموازين المعامالت وتحديد (المالية والقوائم المالية المعلومات دراسة SP 

 الجداول( .2

  فهم عمليات الوحدة الخاضعة المراجعة  من أجل تحديد المخاطر والضوابط الداخلية. ويتم ذلك من خالل

،تقييم الضوابط الداخلية، إدارة  أولية تحليلية دراسة .SP 4 عمل ورقة إلى ارجع) إجراء دراسة تحليلية

  SP إلى ارجع) البيئة

تقييم  (الحسابات مراجعة عمل ورقات المسائل" .SP 3 و الغش قائمة .SP 7 ;الداخلية الرقابة قوائم 9 و

 مراجعة لجنة .SP 6 الداخليةمراجعة  قائمه .SP 5 إلى ارجع) أعمال المراجعة الداخلية و لجان المراجعة 

  ; الخدمات استدامة .SP 10 إلى ارجع) ،و تقييم استدامة الخدمات المقدمة  عمل أوراق تدقيق قائمة الحسابات

 (14ورقة عمل رقم ).إلى  تجميع وتبليغ خطة المراجعة االستراتيجية للوحدة الخاضعة للمراجعة  ) ارجع 

  المراجعة( استراتيجية

 الشاملة لمخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم الماليةاالستجابة 

االستجابة تقليل مخاطر المراجعة ووضعها في  مستوى مقبول علي المراجعين  ضرورة تحديد  من اجل 

. ويمكن أن يشمل ذلك التشديد على  فريق المراجعة  الشاملة لمخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية

لى الحفاظ على المهنية في جمع وتقييم االدلة ، تعيين الموظفين األكثر خبرة أو لديهم على اهمية الحاجة ا

مهارات خاصة أو باستخدام الخبراء، توفير مزيد من الرقابة. كما يمكن للمراجع اجراء تغييرات على طبيعة 

 وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة. 

في االعتبار اإلطار التشريعي و أي لوائح تنظيمية أخرى عندما نقوم بالمراجعة لوحدات القطاع العام، نأخذ 

ذات صلة، اي قوانين أو توجيهات وزارية من الممكن  أن تؤثر على المراجعة ، و أي احتياجات اخري  

خاصة. هذه العوامل يمكن أن تؤثر على سبيل المثال، على تقديرات  المراجع  في تحديد األهمية النسبية 

  ونطاق إجراءات المراجعة. واألحكام على طبيعة

المراجع يجب  أن يوثق االستجابة الشاملة  لمعالجة تقييم المخاطر والضوابط الداخلية على البيان المالي وعلى 

  () issai 1330.28 مستوى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مراجعة أخرى..

  (issai 1300.13; P10( ن.من المهام االولية ينبغي علي  المراجع االتصال بالمراجعين السابقي

   الشاملة  المراجعة  استراتيجية

االستراتيجية الشاملة للمراجعة يجب ان تحدد نطاق وتوقيت واتجاه  المراجعة ، وتساعد في تطوير الخطة 

ملخص للعمل المنجز خالل   يجب ان تحتوي علي الشاملة المراجعة استراتيجية التفصيلية للمراجعة. إنشاء

  (issai 1300.7( مرحلة التخطيط االستراتيجي من المراجعة.

   :الشاملة لمراجعةا استراتيجيةمن الجوانب التي ينبغي أن يتم تلخيصها في 

  نطاقها تحدد التي االرتباط خصائص فيها المراجعة بما  اتجاه و التوقيت النطاق و;  

 تراجع   ;المطلوبة االتصاالت وطبيعة توقيت االرتباط لتحديد  خطاب المحددة في التقارير من اهداف التحقق

 1300مع المعيار 

 ;العوامل الهاّمة التي تُوّجهُ المراجعة  
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 ن تائِج االنشطة التمهيدية قبل اإلرتباِط  وأّي معرفة سابقة مكتسبة ذات العالقة 

 االلتزام   هذا لتنفيذ الالزمة الموارد وتوقيت وحجم طبيعةissai 1300.8))  

يجب ان تتضمن  استراتيجية المراجعة الشاملة للمراجعيين في  القطاع الخاص المعلومات المذكورة أعاله، قبل 

 ارجع)    تقييم المخاطر. و أن تلخص كل االعتبارات والمخاطر التي قد تؤثر على المراجعة تنفيذ إجراءات

  (.الشاملة  المراجعة استراتيجية .SP 14 إلى

  

 القرارات الرئيسية و المسائل الهامة يجب ان توثق  في استراتيجية المراجعة الشاملة التي ستقدم إلى اإلدارة .

  

  اجعةالمر أثناء التخطيط قرارات على التغييرات

 

استراتيجية المراجعة الشاملة و خطة المراجعة  التفصيلية  ينبغي أن تكون موثقة,علي ان يتم  

تخطيط المراجعة  عملية مستمرة ( (issai 1300.10  تحديثها و تغييرها حسب االقتضاء أثناء المراجعة

قد تحتاج إلى  الشاملة   المراجعة استراتيجيةومتكررة خالل عملية المراجعة . خطة المراجعة التفصيلية و 

تعديل نتيجة األحداث غير المتوقعة، التغيرات في الظروف، أو مراجعة األدلة التي تم الحصول عليها من نتائج 

     (issai 1300.12 إجراءات المراجعة  و كل التغييرات التي تحدث  يجب توثيقها. )

 

 التوجيه واالشراف والمراجعة

 

وتوقيت وحجم االشراف المطلوب علي فريق المراجعة علي المراجع وضع  خطة لمعرفة طبيعة 

  (issai 1300.11 ومراجعة عملهم . )

  

يختلف اعتمادا على عوامل كثيرة، بما في ذلك حجم وتعقيد  الوحدة   التوجيه واالشراف والمراجعةحجم 

راتهم في  الخاضعة للمراجعة،مجال المراجعة مخاطراالخطاء الجوهرية, وامكانيات فريق المراجعة وقد

  المراجعة.
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  النسبية األهمية  3.2

   ؟ هذا من الناتج ما

 تخطيط .(1رقم ) عمل ورقة إلى )ارجع حساب  األهمية النسبية الشاملة  للقوائم  المالية ككل 

  (.النسبية األهمية

  

 

 

  :بشأن التوجيه يوفر سوف الدليل من الجزء هذا

 النظر  ضرورة المراجعيين النسبية التي ينبغي علي  األهمية  وأنواع النسبية األهمية هي ما

  ;اليها

 ككل المالية للقوائم النسبية األهمية تحديد كيفية;  

 األداء النسبية بالنسبة  األهمية تحديد;   

 التقارير وتقديم الميداني العمل تخطيط خالل النسبية األهمية استخدام.  

  

تعتبر  األخطاء  جوهرية  بما في ذلك السهواذا كانت بشكل فردي أو في مجموعها يمكن أن تؤثر 

 القوائم المالية. على القرارات االقتصادية لمستخدمي 

   

 

 

 الكلية النسبية األهمية 3.2.1

تكون  االخطاء )أو مجموع كل األخطاء( هامة بما فيه الكفاية لتغيير أو التأثير على قرار صادر   عندما

عن شخص مطلع، تسمي  أخطاء جوهرية. ، تعتبر  األخطاء تحت هذا الحد عموما غير مادية. اي اخطاء اعلي 

، في    الكلية النسبية األهميةى من هذا الحد تعتبر القوائم المالية  تشوبها أخطاء مادية، هو ما يمكن أن يسم

 اشارة الى القوائم  المالية ككل.

ويستند تحديد األهمية النسبية الكلية على الحكم المهني للمراجع وذلك يتطلب فهم عمليات الوحدة 

الخاضعة للمراجعة والقوائم المالية. ومن المفترض أن مستخدمي البيانات المالية سيكون لهم مستوى معقول من 

 م الوحدة والمعلومات المراجعة  التخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالوحدة.فه

في بعض البلدان يشار إلى مستوى األهمية النسبية في إطار إعداد التقارير المالية الصادرة مركزيا 

تكون عادة للوحدات المراجعة  )أي عن طريق المراجع  العام، أو وزارة المالية(. أن االهمية النسبية الكلية 
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 حيث يحدد إطار إعداد التقارير المالية االهمية النسبية. -نفس تلك المستخدمة من قبل معد القوائم  المالية 

(ISSAI 1320.3.4.10. ) 

( تخطيط 1تحدد االهمية النسبية الكلية كقيمة عددية مبنية على الحكم المهنى )أرجع الى ورقة عمل رقم )

 االهمية النسبية (.

 

 المقياس )بند القائمة المالية(: أختيار 

بصفة عامة ، فان االهمية النسبية الكلية  للمراجعة عادة ما يتم تحديدها بناء علي نسبة مئوية من 

المقياس والذي عادة مايكون بندا فى القوائم المالية . امثلة للمقاييس التى قد تكون مالئمة اعتمادا على ظروف 

ور مثل إجمالى اإليرادات أو المصروفات اجمالى او صافى قيمة األصول الوحدة تشمل فئات الدخل المذك

،إجمالى حقوق الملكية والربح قبل الضريبة لبعض الوحدات عندما يكون البند االكثر مالءمة متقلباً، قد تكون 

تقوم وحدة غنية باالصول بتغيير ارقام اصل   البنود االخرى مالئمة لتكون اساساً لالهمية النسبية . مثالً عندما

من سنة للسنه التالية. هذه الحالة التكون اساسا مالئما لالهمية النسبية  تشير معايير االنتوساى الى ان فى 

او  مراجعة الوحدة القطاع العام قد اليكون اجمالى التكلفة او صافى التكلفة ) االيرادات ناقص المصروفات(

مقاييس مالئمة النشطة البرنامج حيث تكون  هناك حماية ومحافظة لالصول فى  النفقات ( المقبوضات ناقص

 القطاع العام،قد تكون االصول مقياساً مالئماً.

 تحديد مصدر البيانات: 

فى بعض المراجعات من الضرورى االهتمام بمصدر البيانات التى يستند عليها بند القائمة المالية 

اساسا لحساب االهمية النسبية ؛ بعد اختيار البند المناسب  يجب على المراجع ان يهتم  الذى تم اختياره ليشكل

 بمصدر البيانات الفعلية والتى بموجبها يتم تحديد مبلغ االهمية النسبية .

ة ( قد يبنى الحساب على البيانات مثل القوائم المالية للسنة الماضية ، النتائج المالية للفترة حتى تاريخه )الجاري

المراكز المالية و الموازنات والتوقعات للفترة الجارية لكن قد تكون هناك حاجة الى تعديلها للتغيرات الهامة فى 

البيئية الصناعية او  -ظروف الوحدة )مثالً الحيازة او االندماج الهام(  وتغييرات الظروف ذات الصلة 

عة المرحلية بحكم تجربة استخدام المعلومات ذات الصلة التى تعمل فيها الوحدة عند إجراء المراج -االقتصادية 

بارقام القائمة المالية . وذلك لتجنب األضرار الى تخفيض االهمية النسبية فى مرحلة الحقه للمراجعة والذى 

 يؤثر على نطاق االختبارات التى تم اجراؤها.

 : اختيار النسبة المئوية- 

د المختار ممارسة الحكم المهنى . هناك عالقة بين النسبة يشمل تحديد النسبة المئوية المطبقة للبن

المئوية والمقياس الذى تم اختياره ..، مثل النسبة المئوية المطبقة للربح قبل الضريبة من عمليات مستمرة عادة 

يبة % من الربح قبل الضر5مثال قد يعتبر المراجع  -ستكون اعلى من النسبة المئوية المطبقة الجمالى االيراد :

% من 1من العمليات المستمرة مالئمة للوحدة الموجهه لتحقيق الربح فى الصناعة ، بينما قد يعتبر المراجع 

اجمالى االيرادات او اجمالي المصروفات مالئمة للمنشاة غير الربحية سواء كانت النسبة اعلى او ادنى اال ان 

 ذلك يعتبر مناسباً فى ظل الظروف .

 واضح : المبالغ البسيطة بشكلClearly   Trivial   amounts   
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تجمع كل االخطاء والتحريفات اثناء المراجعة ماعدا تلك التى تعتبر بسيطة بشكل 

واضح. التحريفات البسيطة بشكل واضح التحتاج ان تجمع الن المراجع يتوقع ان تجميع تلك 

للعمليات البسيطة بشكل واضح يتم المبالغ اليكون له تاثير مادى على القوائم المالية .ان الحد االدنى 

كنسبة مئوية من االهمية النسبية االجمالية فى ورقة عمل تخطيط االهمية النسبية ) ارجع الى ورقة عمل  حسابه

 (  تخطيط االهمية النسبية(. 1رقم )

عندما  يكون هناك عدم تاكد عما اذا كان البند الواحد او أكثر بسيطة بشكل واضح. اليعتبر االمر 

 بسيطة بشكل واضح.

 

 محددة للعناصر الخاضعة للمراجعةال األهمية النسبية

وينبغي تحديد األهمية النسبية الكلية للقوائم المالية ككل. ومع ذلك، إذا كان المراجع يعتقد أنه بالنسبة        

لبعض األرصدة أو اإلفصاحات سيتم تطبيق نسبية أقل، يمكن حساب نسبية محددة لذلك العنصر حيث تستخدم 

ك العنصر. يجب على المراجعين  اعتبار نسبية أقل للعنصر الذي تتم مراجعته جميعها في عملية مراجعة ذل

 عندما ينطبق االتي: 

  عندما يؤثر القانون أو النظام أو إطار إعداد التقارير المالية المطبق على توقعات المستخدمين حيال قياس أو

اإلفصاح عن بعض البنود )على سبيل المثال، المعامالت مع األطراف ذات الصلة، وأجور اإلدارة والمسئولين 

 عن الحوكمة في العنصر (. 

 احات الرئيسية )على سبيل المثال، نفقات البحث والتطوير، وتكاليف عندما يطلب من الكيان توضيح اإلفص

 االستشارات الخ(. 

  ما إذا كان تركيز االهتمام على جانب معين من عمليات للوحدة التي يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل في القوائم

 العام الخ(. المالية )على سبيل المثال، منجم تم اقتنائه حديثا أو مستشفى، أو تعداد أجرى في

يجب توثيق قرار استخدام نسبية مختلفة للعنصر في ورقة عمل تخطيط النسبية )يرجى الرجوع إلى 

SP 1 تخطيط النسبية( مع التفسيرات ذات الصلة لحساب هذه النسبية. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن تحديد .

ن قابلة للتطبيق لمراجعة بعض النسبية ربما على مستوى أقل أيضا نتيجة لقوانين محددة والتي قد تكو

اإلفصاحات. وتستخدم القوائم المالية في الغالب من قبل السلطة التشريعية، ويمكن استخدامها التخاذ قرارات 

 (. ISSAI  ،.10 1320،P7  1320أخرى كالقرارات االقتصادية. )

 

 االهمية النسبية األداء3.2.3 

المراجعة وتقليل احتمال حدوث األخطاء غير المصححة إلى مستوى مسؤولية المراجع هي إجراء           

مقبول والتي لم يتم كشفها في البيانات المالية بحيث ال تتجاوز النسبية الكلية. إذا كان يقوم المراجع  بالمراجعة 

ردية غير لتحديد األخطاء الفردية فقط التي تتجاوز النسبية الكلية، فسيظل هناك خطر أن مجموع األخطاء الف

الجوهرية لن يتم تحديدها أثناء عملية المراجعة و التي تتجاوز النسبية الكلية. لذلك يحتاج المراجع ألداء بعض 

األعمال اإلضافية الكافية للسماح بهامش أو احتياطي وقوع األخطاء التي قد ال يتم كشفها. لهذا السبب تستخدم 

اءات المراجعة التي يتعين القيام بها. تعرف نسبية األداء كنسبة نسبية األداء لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجر

 ( 1320.11ISSAIمئوية من النسبية الكلية. )
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والغرض من وضع نسبية األداء على مستوى أدنى هو توفير احتياطي للحد من احتمال أن مجموع 

وى النسبية الكلية. النسبة المئوية األخطاء غير المصححة والتي لم يتم اكتشافها في القوائم المالية يتجاوز مست

المستخدمة لحساب نسبية األداء يتم بناء على مخاطر األخطاء الجوهرية التي تم تحديدها على مستوى القوائم 

المالية. و كلما ارتفع خطر األخطاء الجوهرية للمراجعة كلما انخفض مستوى نسبية األداء والعكس صحيح. 

طلب تقدير خطر الحريف الجوهري ، يجب علي المراجع أن يوكد عند نهاية وبما أن حساب نسبية األداء يت

 التخطيط االستراتيجي أن النسبة المئوية صحيحة قد تم استخدامها 

يتم تدوين نسبية األداء في ورقة العمل للعينات المختارة من العنصرالذي تمت مراجعته و اعتبارها 

 تخطيط التفصيلي والعمل الميداني  . ورقة عمل أخذ العينات(.( ال4كأخطاء مقبولة )راجع ورقة عمل رقم )

 االهمية النسبية النوعية 3.2.4

في حين أن حجم األخطاء هو جانب هام لتقييم طبيعة هذا البند، ان الظروف المحيطة بوقوع هذه         

أقل بكثير من مستوى  االخطاء هي ايضا ضرورية للنظر على حد السواء. في بعض الحاالت، المسألة قد تكون

النسبية النوعية ولكن يتم اعتبارها جوهرية و ذلك نظرا لطبيعة البند أو الظروف المتعلقة باألخطاء. على سبيل 

 المثال: 

  ورود المعلومات التي تفيد أن هناك عددا من المعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تكون كبيرة جدا بالنسبة

 المبنية على القوائم المالية.للشخص متخذ القرارات 

   ان وجود تزوير من قبل اإلدارة )ولكن غير جوهري( من المرجح أن يكون ذو اهمية لمستخدمي القوائم

 المالية.

  حيث يتم التركيز على هذه القضية من خالل القوانين واللوائح السارية ومدي اإللتزام بها. على سبيل المثال

 جوهري بغض النظر عن المبالغ المكونة لة االسراف في االنفاق قد يعتبر

  إذا كان األمر يحظى باهتمام الجمهور أونسبة لحساسية هذه المسألة. في بعض الحاالت هناك حاجة لرقابة

 السلطة التشريعية والتنظيم في المنطقة المعينة.

وطبيعة البند" الهمية النسبية النوعية في القطاع العام تحصل على تركيز إضافي اذ ان "محتوى   ا

تحتاجان إلى النظر فيهما. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الحساسية التي تغطي مجموعة متنوعة من المسائل 

مثل اإللتزام بقوانين السلطات، المقتضى التشريعي أو المصلحة العامة. وينعكس اهتمام المصلحة العامة في أن 

، وبالتالي فإن المساءلة عن إنفاق المال العام هي أكبر بكثير جميع األموال العامة تمثل أموال دافعي الضرائب

مقارنة بقطاع األعمال الخاص. تتطلب المصلحة العامة فهم أن المال ليس ينفق ويسجل في الدفاتر فقط ولكن أن 

ية ينفق المال على الغرض المقصود منه بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية. على الرغم من أن المراجعة النظام

 ISSAI) ال تهدف مباشرة إلى معالجة هذه األهداف، فإنه ينبغي أخذها في الحسبان في جميع انحاء المراجعة.

1320.6) (ISSAI 1320 P5; P6; P8; P10)     

كما يمكن تحديد مستويات األهمية النسبية لتقييم الرقابة علي االنحرافات. هذا مهم بشكل خاص عندما تكون 

نة لمراجعة الرقابة الداخلية. في هذه الحالة فيتم تحديد معدل االنحراف لكل نوع من انواع هناك متطلبات معي

الرقابة الذي تم تقييمه. ينبغي النظر في الفعالية من حيث التكلفة بالنسبة للرقابة الداخلية وعدم االلتزام عند تحديد 

 (ISSAI 1320 P9هذه المستويات. )
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 النسبية أثناء عملية المراجعةاالهمية 3.2.5 

 إعادة تحديد االهمية النسبية

غالبا ما يحتاج المراجعين حساب االهمية النسبية قبل توفر القوائم المالية النهائية. يمكن استخدام األرقام     

المدرجة في الموازنة ، المبالغ المقدرة أو المعلومات المالية المرحلية. وينبغي أن يتم مراجعة االهمية 

 النهائية متاحة.النسبية الكلية في أقرب ما يمكن عندما تكون المعلومات 

إن وجدت، مستوى األهمية النسبية أو المستويات لفئات معينة من  /االهمية النسبية الكلية )و

المعامالت،التي تمثل األرصدة أو اإلفصاحات( بحاجة للمراجعة إذا أصبح المراجع على دراية بمعلومات 

تلف ) أو مبالغ(. في نهاية عملية أثناء عملية المراجعة التي من شأنها أن تؤدي به  لتحديد مبلغ مخ

المراجعة يجب على المراجع أن يدرس ما إذا كان مستوى األهمية النسبية  ال يزال مناسبا. يتم توثيق 

 ISSAI 1320) (ISSAI 1320.12االهمية النسبية المعدلة في ورقة عمل فروقات المراجعة. )

P12) 

 

ية النسبية الكلية )، وعند الضرورة، مستوى األهمية المراجع قد يستنتج أن مستوى أقل من االهم     

النسبية أو المستويات لفئات معينة من المعامالت واألرصدة أو إفصاحات الحسابات( سيكون مناسبا. عندما 

تحتاج النسبية الى اعادة حسابها على مستوى أقل، هذا قد يؤثر على كفاية و مالءمة أعمال المراجعة التي 

 ISSAIفإن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة تحتاج أيضا إلى النظر فيها. ) أجريت حتى اآلن

1320.13) 

 

هدف المراجع هو تطبيق مفهوم األهمية النسبية بشكل مناسب في جميع أنحاء المراجعة، وخاصة         

 في الحاالت التالية: 

   )تحديد العناصر التي  سيتم مراجعتها )التخطيط االستراتيجي 

 تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة )التخطيط التفصيلي(؛ و 

 ( .)التقارير( تقييم تأثير األخطاءISSAI 1320.5 8؛) 

 التوثيق

 يجب توثيق المعلومات التالية في ورقة العمل: 

 االهمية النسبية الكلية للقوائم المالية ككل؛ 

  تويات الفئات المعينة من المعامالت، وأرصدة الحسابات إذا كان ذلك ممكنا، مستوى األهمية النسبية أو مس

 أو االفصاحات.

 (تخطيط النسبية( 1االهمية النسبية األداء؛ )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل ) 
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 ( ( ملخصات المراجعة. فروقات 5أي تعديل على االهمية النسبية )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل

 (ISSAI 1320.14المراجعة(. )

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الخاضعة للمراجعةفهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2تحديد المعامالت واألرصدة التي سيتم مراجعتها )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل رقم )

 التخطيط االستراتيجي الجدول االرشادي(

          ( التخطيط االستراتيجي  (3رقم )الرجوع إلى ورقة عمل مسائل المراجعة في السنة السابقة .

 سنة السابقة(مسائل المراجعة في ال

          التخطيط   (4رقم )مستوى عالي من تحاليل المراجعة )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل

 . تحاليل المراجعة األولية(االستراتيجي

          المراجعة   التخطيط االستراتيجي  (5رقم )تقييم المراجعة الداخلية )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل

 الداخلية(

         التخطيط االستراتيجي  (6رقم ) جعة لجنة المراجعة )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل قائمة مرا 

 قائمة مراجعة لجنة المراجعة(

         قائمة التخطيط االستراتيجي  (7رقم )قائمة مراجعة االحتيال )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل .

 مراجعة االحتيال(

        التخطيط االستراتيجي  (8رقم ) الرجوع إلى ورقة عملتقييم ترتيبات اإلدارة للحوكمة )يرجى .

 (IT. قائمة مراجعة الرقابة الداخلية التخطيط االستراتيجي  (9رقم )قائمة مراجعة الرقابة الداخلية 

  التخطيط االستراتيجي   (10رقم )اعتبارات استدامة الخدمات )يرجى الرجوع إلى ورقة عملP استدامة .

 الخدمات(

       مخاطر األخطاء الجوهرية على مستوى القوائم المالية )يرجى الرجوع إلى ورقة العمل  تحديدSP 

 . مخاطر األخطاء الجوهرية على مستوى القوائم المالية(13

         راجع ورقة العمل( 14استراتيجية المراجعة الشاملة SP )االستراتيجية المراجعة الشاملة 

  جى الرجوع إلى ورقة عمل مدونة مناقشات فريق المراجعة )يرSP 15 مدونة مناقشات فريق .

 المراجعة(.
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 فهم الوحدة الخاضعة للمراجعة 3.3.1

وهذا يتيح يجب على المراجع الحصول على فهم البيئة و الرقابة الداخلية للوحدة الخاضعة للمراجعة.        

للمراجع تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ وتحديد منهج المراجعة المالئم 

 (ISSAI 1315.1الذي ينبغي اتباعه. )

إن أوراق العمل، التي تشمل الفورمات   وقوائم الفحص الدرجة في هذا القسم تدفع المراجعين لطرح        

نظر في مثل هذه المعلومات التي تم الحصول عليها عن الوحدة الخاضعة للمراجعة في األسئلة األساسية وال

ضوء المراجعة. يجب على المراجعين ممارسة الشك المهني عند االنتهاء من أوراق العمل والحصول على 

مدعمة  أدلة من مصادر مختلفة تدعم االستنتاجات المستخلصة. نتائج المقابالت مع اإلدارة ينبغي أن تكون

 أيضا بأدلة أخرى.

 

توفر قوائم مراجعة الرقابة الداخلية نظرة ثاقبة عن الكفاءات والعمليات الحالية في الوحدات. ورقة عمل        

التحليل األولي تقدم مؤشرا للقيم والتغييرات في أنشطة الوحدة الفتة النظر إلى مناطق الخطر المحتملة. سيتم 

قوائم الفحص هذه الي ورقة عمل خطر التحريف الجوهري على مستوى القائمة ترحيل المخاطر المحددة في 

 المالية. 

  بشأن ما يلي: هذا اليقدم التوجيه

 الجهة الخاضعة للرقابة فهم . 

 خطاء الجوهريةاأل مخاطر. 

  المخاطر. إجراءات تقييم 

 الداخلية. بما في ذلك الرقابةبيئته، الكيان و فهم 

 تحليالت المراجعة. 

  استدامة الخدمات / االستمراريةاعتبارات . 

 اإلدارةالمراجعيين و من قبل المخاطر المتأصلة تقييم. 
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 يتم تلخيصها في ورقة عمل االستراتيجية الشاملة. االستنتاجات المستخلصة خالل التخطيط االستراتيجي       

 إجراءات تقييم المخاطر

المالية خالية من االخطاء الجوهرية . المخاطر  يحتاج المراجعيين  الي تحديد فيما اذا كانت القوائم        

 تكون موجودة فى عمليات الوحدة . 

 امثلة لهذه المخاطر الكامنة :

 . المخاطر التى تمنع تسليم الخدمات وذلك بسبب  الطاقة والمقدرة 

 . المخاطر التى تكمن فى المنشاة بسبب عمليات االحتيال من قبل الموظفين او االدارة 

   المخاطر التى تنشأ بسبب ااالخطاء الجوهرية فى البيانات المالية والتى نتجت بسبب ضعف  فى التدريب او

 فى االرشادات والتعليمات .

 وتتعلق العمليات التالية بتحديد وتقييم مخاطر المراجعة :

ييم المخاطر  من خالل  يتم تحديد المخاطر على مستوى القوائم المالية عن طريق أداء إجراءات تق - 1       

 أوراق العمل .

يتم تقييم كفاءة  الرقابة االدارية المتعلقة بالمخاطر على المستوى االستراتيجى  من خالل النظر فى  -2      

 جوانب الرقابة الداخلية الموضوعة من قبل االدارة وعمل لجان المراجعة والمراجعة الداخلية .

مستوى البيانات المالية لكل مكونات المراجعة والتاكيدات      من خالل  النظر الى المخاطر على -3      

 التخطيط التفصيلى .

المراجعين فى القطاع العام قد اليكون لديهم الخيار فى تقليل او عدم استمرار عملية المراجعة .  لكن اذا      

مكن ان تؤدى الى عدم مواصلة كانت المعلومات اصبحت متوفرة  فى اى موقف للعمل  فى القطاع الخاص  ي

العمل. اما مراجعين القطاع العام فيجب عليهم تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية وعندها يكون 

القانونى    للمراجعين مسئولية قانونية فى تقديم تقرير عن هذه القضايا والتى قد تستدعى استشارة المستشار

.(ISSAI 1315 P9; ISSAI 1300 P6)  

ات تقييم المخاطر تساعد المراجعين فى الحصول على فهم للوحدة وبيئتها ويجب ان تكون االجراءات اجراء

كافية لتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية سواء على مستوى البيانات المالية او على مستوى التاكيدات 

   كن من ابداء الراى ولكنهاذات الصلة . هذه االجراءات لوحدها ال توفر ادلة مراجعة كافية ومناسبة تم

(ISSAI 1315.5) تساعد المراجع فى التركيز على مناطق الخطر العالية 

 ISSAI)يقوم المراجع بتقييم المخاطرللحصول على فهم للمنشاة وبيئتها ونظام الرقابة الداخلية لها:   

1315.6) 

 ت مع الموظفين على مختلف المستويات االستفسارات من االدارة وغيرها من داخل او خارج الوحدة والمناقشا

 والمراجعين وكل المشاركين فى عمليات المراجعة الداخلية .

 : االجراءات التحليلية  وفقا لالعتبارات االتية 

 االنفاق مقابل غرض معين . -

 فوائد الدفعيات مثل دعم الطفل وتوزيع رواتب المتقاعدين بصورة ديموغرافية . -

 القرض مقارنة مع معدل االقتراض المعمول بهاالفائدة كنسبة مئوية من  -

  مراقبة وفحص المستندات 
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 المحاضر والتقارير التشريعية -

ل تقارير االداء وطلبات مستندات اضافية تم اعدادها من قبل االدارة لتقديمها لالدارة التشريعية وذلك مث -

 التمويل

 شهادات المسئولين فى الوكاالت -

 التوجيهاتالموجهات الوزارية وغيرها من  -

 السجالت الرسمية لإلجراءات التشريعية -

  اعادة اداء انشطة الرقابة الداخلية(ISSAI 1315 P6, P8)    

هذه االجراءات ضرورية فى تحديد مخاطر االخطاء الجوهرية ويحتاج المراجع لتحديد المعلومات         

 المطلوبة والشخص الذى توجه اليه االستفسارات . 

ليلية مفيدة في تحديد المسائل التي لها انعكاسات علي  البيانات مالية والمراجعة . وهذه تشمل اإلجراءات التح
تحديد وجود معامالت غير عادية، وتحليل النسب واالتجاهات الهامة بما في ذلك التحقق الناتج من التذبذبات 

األخرى ذات الصلة. عند أداء  والعالقات التي تتعارض مع المعلومات أو االنحرافات من المبالغ المتوقعة
اإلجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط، المراجع يقارن الموازنة مع الفعلية أو استقراء األرقام )حيث األرقام 

الفعلية ليست متاحة بعد(. عندما توؤدي هذه المقارنات النحرافات كبيرة )تم تحديدها بشكل طبيعي لكل 
لنتائج في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية ويجب على المراجع البحث والحصول المراجعة(، يهتم المراجع بتلك ا

( التخطيط االستراتيجي. 4على تفسيرات كافية وأدلة مراجعة داعمة ومناسبة. )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل رقم )
 .استعراض تحليلي أولي(

تقديم معلومات عن الوحدة وبيئتها. وعادة المالحظة والفحص قد تدعم االستفسارات من اإلدارة وغيرها، وأيضا  
 تشمل إجراءات المراجعة  ما يلي:

 .رصد نشاطات المنشأة وعملياتها 
 .فحص الوثائق )مثل الخطط التشغيلية واالستراتيجيات(، والسجالت، وأدلة الرقابة الداخلية 
  والبيانات المالية المرحلية( والقائمين قراءة التقارير التي أعدت من قبل اإلدارة )مثل تقارير اإلدارة الربع سنوية

 على امر الضبط المؤسسى )حوكمة ( )مثل محاضر اجتماعات اإلدارة(.
 . زيارات إلى مقر الوحدة ومرافقها 
 .تتبع المعامالت من خالل نظام المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية 

الستمرار المهام فان خبرة المراجع السابقة مع الوحدة وكل من الملف الدائم وملف المراجعة للسنة السابقة 
تساهم في فهم الوحدة . على سبيل المثال، إجراءات المراجعة التي أجريت في المراجعات السابقة توفر عادة 
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وكذلك معلومات حول األخطاء الماضية،  معلومات حول الهيكل التنظيمي والعمليات ونظم الوحدة والضوابط،
وعما إذا كانت قد صححت في الوقت المناسب أم ال. هذه قد تساعد المراجع في تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية 

في المراجعة الحالية. ومع ذلك، قد يتم تقديم هذه المعلومات وتكون غير ذات صلة بالتغيرات التي تطرأ على 
اجع يقوم باالستفسارات وينفذ إجراءات مراجعة مناسبة أخرى، مثل إجراءات التتبع من خالل الوحدة أو بيئتها. المر 

 النظم، لتحديد ما إذا حدثت تغيرات قد تؤثر على أهمية مثل هذه المعلومات. 
اذا كان مالئما للمراجعة قد يهتم المراجع ايضا بمعلومات اخري مثل تلك التي قد تم الحصول عليها من 

لعميل أو عملية االستمرار، أو حيثما أمكن، الخبرة المكتسبة من ارتباطات أخرى أجريت للوحدة، على موافقة ا
 (ISSAI 1315.7;8)سبيل المثال، اعمال المراجعة المرحلية .

في حالة استخدام المراجع المعلومات عن الوحدة و بيئتها والتي تم الحصول عليها في الفترات السابقة 
جع تحديد وما اذا كانت التغيرات التي حدثت تؤثر علي مالئمة هذه المعلومات للسنة الجارية ينبقي علي المرا

(issai 1315.9) 
 :الفهم العميق للوحدة الخاضعة للمراجعة     
 يجب على المراجع أن يفهم الوحدة وبيئتها بما في ذلك الجوانب التالية: 

  ،والمعامالت واألرصدة التي ستتتم مراجعتها.إطار إعداد التقارير المالية المطبق 
  اإلطار التشريعي المعمول به واالمتثال للقوانين واللوائح بما في ذلك أيضًا أي إطار تطبيقي نظرًا ألهداف أوسع

 . (ISSAI 1315 P12 b; ISSAI 1300 P4)نطاقًا لعملية المراجعة
 رات السياسية، على سبيل المثال مواقع جغرافية جديدة أو طبيعة الوحدة وعملياتها، التمويل، وهياكل الحكم. القرا

إغالق المواقع القائمة، اعادة التنظيم، بما في ذلك نقل األنشطة إلى وحدات أخرى، مجاالت البرامج الجديدة و 
 .(ISSAI 1315 P12 a, g)قيود أو تخفيض الموازنة

 ر ذات الصلة التي قد تؤدي إلى األخطاء تخطيط النشاطات واألهداف واالستراتيجيات والعمليات والمخاط
 . (ISSAI 1315 P12 d, e; ISSAI 1300 P4)الجوهرية في القوائم المالية

 .قياس ومراجعة األداء المالي للوحدة 
 ( الرقابة الداخلية ذات الصلة بما في ذلك الدليل وبيئة تكنولوجيا المعلوماتIT وهذا يشمل تقييم التصميم وتنفيذ .)

 الرقابة.
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 جب وضع اعتبار خاص لالحتيال، الدعاوى والمطالبات ضد الوحدة، االطراف ذات العالقة واستدامة ي
 )االستمرارية( تقديم الخدمات.

 توقعات المجلس التشريعي وغيرهم من مستخدمي تقرير المراجع(ISSAI 1315.11;12;13) (ISSAI 

1300 P4) . 
تعتمد على ظروف االرتباط، مثل حجم وتعقيدات الوحدة طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم المخاطر التي 

وخبرة المراجع معها. وباإلضافة إلى ذلك قد يكون مطلوبا من المراجع النظر في قياس ومراجعة األداء غير 
 المالي للوحدة.

 تحديد المعامالت واألرصدة الخاضعة للمراجعة  3.3.2

ينبقي فهم  إطار إعداد التقارير المالية للوحدة الخاضعة للمراجعة من قبل المراجع وكذلك تطبيقة للوحدة        

المراجعة . يجب أن يكون المراجع قادرا على تحليل جملة المعامالت الى مكوناتها حتى يتم مراجعتها. هذه 

ن تكون المقارنة بين المناطق المراجعة وفقا العملية في بالغ األهمية لضمان تغطية كاملة للمراجعة. وينبغي ا

ألرصدة الحسابات على النحو الوارد في القوائم المالية. في غياب مثل هذه القوائم المالية يمكن استخدام ميزان 

 (ISSAI 1315 P12cالمراجعة أو قوائم مرحلية. )

رصدة الحسابات والتأكد من أن تتطلب ورقة عمل الجدول االرشادي من المراجع فهم األساس وراء أ       

المعامالت من النوع المماثل تصنف على النحو المناسب في العناصر الخاضعة للمراجعة. بعد اكتمال ورقة 

العمل هذه هي يمكن للمراجع المضي قدما مع نفس العناصر الخاضعة للمراجعة طوال مرحلة التخطيط 

 خطيط االستراتيجي جدول الرئيسي.((الت2المفصلة. )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل رقم )

الجدول االرشادي هو واحد من اهم أوراق عمل المراجعة. والغرض من هذا الجدول االرشادي هو        

توفير صلة بين القوائم المالية المراجعة وأعمال المراجعة المنفذة. وهذا هو السبب وراء ضرورة تحديثه مع 

 مالية حتى نهاية عملية المراجعة.القوائم الأي تغييرات على األرقام المدرجة في 

استكمال ورقة العمل يبدأ بتضمين جميع البنود التي تظهر في صدر  القوائم المالية. واحدة من أهم        

االعتبارات هو كمية التفاصيل المضمنة أو هل هناك حوجة لتفصيل مبالغ األرصدة. ويمكن الرجوع إلى 

(المدرجة في ورقة  IPSASطار إعداد التقارير المالية الدولية للقطاع العام )أرصدة الحسابات على أساس إ

العمل بالخط  االحمر المائل. وإذا كان من الضروري تصنيف األرصدة والمعامالت إلى مكونات فرعية من 

الجدول االرشادي ، وهذا يمكن القيام به، طالما ان المجاميع الظاهرة يمكن تتبعها بسهولة بالقوائم المالية. 

الى تفاصيل كثيرة ألن هذا قد يؤدي الى كثير من ينبغي توخي الحذر لتجنب تفصيل أرصدة الحسابات 

التفاصيل غير الجوهرية مما قد يؤدى إلى قرار عدم مراجعة  الكثير منها. فمن المستحسن أن مثل هذا التحليل 

التفصيلي لألرصدة يجب تضمينه في الجدول االرشادي على مستوى العناصر  الخاضعة للمراجعة )يرجى 

ول االرشادي على مستوى التخطيط التفصيلي والعمل الميداني . الجد (  6م )الرجوع إلى ورقة عمل رق

 العنصر(. 

يجب أن يوضع في االعتبار أن جميع العناصر التي  تم تحديدها يجب أن يتبعها عمل مراجعة مفصل. عندما   

خطيط التفصيلي، بما تتبع البنود المنشورة العمليات المتشابهة إلى حد كبير ، يمكن تجميعها معا ألغراض الت

في ذلك وصف النظام، واالعتماد على الضوابط األساسية و أخذ العينات عند توفر نفس برامج المراجعة 
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القابلة للتطبيق. ما إذا كان سيتم إعداد وصف النظام لعناصر القوائم المالية أو ما إذا كان سيتم تجميعها فينبغي 

 ج البنود كنعصر مراجعة منفصل؟ ".ن"هل يتم ادرااإلشارة اليه بشكل واضح في العمود بعنوا

كما ان الجدول االرشادي ينبغي أن يعمل كحلقة وصل لزيادة عمل المراجعة فمن المهم تحديد كافة المتطلبات 

من حيث مجاالت المراجعة. الجهاز قد يكون لديه توجيه للمراجعيين لمراجعة مجاالت إضافية إلجراء 

أن تشمل هذه المناطق مراجعة عملية إعداد الموازنة وفيروس نقص المناعة  المراجعة العرضية. ويمكن

البشرية / اإليدز الخ يجب أن يتم سرد مناطق التركيز هذه في الجدول الرئيسي، حتى إذا لم يكن هناك قوائم 

ويمكن  مالية كما ينبغي أن يكون تم انشاء العنصر الخاضع للمراجعة في ملف المراجعة لمثل هذه الجوانب.

 من هذا الدليل على الخطة الشاملة للمراجعة السنوية. 1، الوحدة 3، الجزء 3.5اإلشارة إلى الفقرة 

 -مسائل المراجعة للسنة السابقة :3.3.3

من أهم  األشياء التي ينبغي للمراجع أخذها في االعتبار عند الشروع في مهمة المراجعة هي البنود الواردة في 

ب اإلدارة )التقريؤر التفصيلي ( للفترة السابقة . ينبغي أن تحدد المسائل المهمة في تقرير المراجع وخطا

تقارير المراجعة السابقة كمناطق خطر . ستتم متابعة اإلجراءات التصحيحية التي تمت بواسطة اإلدارة ، 

. ينبغي أيضاً خالل التخطيط التفصيلى والعمل الميداني  وليس عند هذه النقطة )التخطيط االستراتيجي (

مراجعة تقارير األداء الصادرة في العام السابق أو أي نوع من المراجعات واالهتمام باآلثار واالنعكاسات على 

 ISSAI 1315  ) ( ISSAI 1300 P4)                                        توقيت وتخطيط المراجعة

P10)   ( ( مسائل مراجعة ا3)أرجع إلى ورقة عمل رقم) لعام السابق 

لبداية المراجعة وحيث يكون هناك تغيير في المراجعين ، ينبغي جمع المعلومات من خالل االتصال بالمراجع 

السابق والذي عادة ما تكون لديه خبرة سابقة عن المنشأة التي تؤخذ في االعتبار عند تخطيط األعمال 

  -ت اإلضافية  اآلتي :المتكررة .للشروع في مهمة المراجعة التي تشمل اإلجراءا

 ) عمل ترتيبات مع المراجع السابق ) مثالً لمراجعة أوراق عمل المراجع السابق 

  أي مسائل هامه ) تتضمن تطبيق المبادئ المحاسبية أو معايير المحاسبة والمراجعة ( تمت مناقشتها مع اإلدارة

كلفين بالحوكمة وكيفية تأثير هذه المسائل على فيما يتعلق باالختيار المبدئي كمراجع ، إبالغ  هذه المسائل للم

 إستراتيجية المراجعة الشاملة وخطة المراجعة . 

  ( إجراءات المراجعة الضرورية للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة متعلقة باألرصدة االفتتاحية

ISSAI1300.13  .) 

 -الاهتمام بالالتزام بالقوانين واللوائح : 3.3.4

عدم  االلتزام هو تصرف معاكس لمتطلبات القوانين واللوائح السائدة سواء كان متعمداً أو غير متعمد .        

تشمل هذه التصرفات عمليات تم إدراجها بواسطة أو باسم الوحدة أو نيابة عنها ، بواسطة المكلفين بالحوكمة ، 

ن بالحوكمة اإلدارة،  أو موظفي الجهة اإلدارة أو الموظفين .ال تشمل سؤ التصرف الشخصي بواسطة المكلفي

الخاضعة للمراجعة . قد يختلف أثر القوانين واللوائح جوهرياً على القوائم المالية وعمليات الوحدة. لبعض 

القوانين واللوائح تأثير مباشر على القوائم المالية بينما البعض اآلخر يعتبر أساس لعمليات الوحدة ) لذلك التأثير 

يحتاج المراجع ليهتم باألثر على كل من البيانات المالية المقدمة وأيضاً عمليات الوحدة المراجعة.) غير مباشر ( 

ISAI12502.6 ( )IssA11250P6.P7 ) 

يحتاج المراجعون للحصول على أدلة متعلقة بالتزام الوحدة بنصوص هذه القوانين واللوائح التي لها تأثير مباشر   

نسبة للقوانين واللوائح التي تؤثر على عمليات المنشأة قد يكون عمل المراجعة محدداً على القوائم المالية . بال
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بإجراءات مراجعة معينة لتحديد عدم االلتزام بهذه القوانين واللوائح التي قد يكون لديها أثر مادي علي القوائم 

هذا اإلطار)                                المالية . تعتبر المحافظة على السلوك المهني خالل المراجعة امراً مهماً في

 .) 

ينبغي على المراجع ، أثناء التخطيط اإلستراتيجي ، الحصول على مستوى كل عنهم اإلطار القانوني والنظامي  

المعمول به في المنشأة وأن الصناعة واآللية مطبقة لتأكيد االلتزام بذلك اإلطار . هذا قد يتم انجازه خالل إكمال 

  ISSAI12507.8ة عمل التخطيط اإلستراتيجي التي ينبغي أن تكون مخصصة لتعكس متطلبات التشريع )ورق

 ) 

في بيئة المراجعة ، حيث يكون للمراجعين دوراً شرعياً بيئات  يتم غالباً تقييم تقرير المراجعين ويستخدم   

لذلك قد يخطط القطاع العام في هذه البيئة   لتحديد االنعكاسات القانونية الشخصية وأمثلة عدم االلتزام بالنظم .

ويقومون بإجراءات لتلبية المتطلبات القانونية وتحديد األشخاص المسئولين بالتصرفات المالية . في هذه الحالة 

كما هو مطبق  4200( ،  IssAI 4100ينبغي على المراجعين االستشارة بالمتطلبات المتضمنة في ) 

(IssAI1300P11) 

 -الإدارة :مسئوليات 

مسئولية اإلدارة هي تأكيد أن عمليات المنشأة قد تم تنفيذها طبقاً لنصوص القوانين واللوائح . األمثلة التالية    

 ألنواع  السياسات واإلجراءات التي قد تطبقها المنشأة لمنع وكشف عدم االلتزام بالقوانين واللوائح  . 

  اإلجراءات التشغيلية تلبي هذه المتطلبات .رصد المتطلبات القانونية وتأكيد أن 

  .  إنشاء وتشغيل نظم مالئمة للرقابة الداخلية 

  . إعداد وتعميم وإتباع أخالقيات العمل 

 . تأكيد أن الموظفين قد تم تدريبهم بالطريقة المالئمة وأنهم قد فهموا أخالقيات العمل 

 تجاه الذين فشلوا في االلتزام بها .  رصد االلتزام بأخالقيات العمل والتصرف بطريقة مالئمة 

  . تعين مستشار قانوني للمساعدة في رصد المتطلبات القانونية 

  حفظ سجل بالقوانين واللوائح الهامة التي بموجبها االلتزام بواسطة المنشأة في صناعتها الخاصة وأيضا سجل

 ( .  IssAI 12503.A2للشكاوي ) 

 

  -مسئوليات المراجعين :

     في مراجعة القطاع العام فإن للقوانين واللوائح غالباً نطاق واسع في قانون الجهاز الرقابي أو اللوائح األخرى

. يغطي هذا الدليل فقط مراجعة االلتزام بالقدر الذي يشكل جزءاً من المراجعة النظامية  .عندما يطلب القانون 

 ( . IssAI4100ينبغي اإلشارة إلي نصوص )  من جهاز الرقابة القيام بمراجعة التزام منفصلة ،

 : قد تكون الخيارات التالية قابلة للتطبيق في جهاز الرقابة-  

  يعطى القانون جهاز الرقابة الحق لمراجعة القوائم المالية لمنشأ ت القطاع العام لكن هذا القانون لم يتطلب

 بالتحديد مراجعة االلتزام بالقوانين واللوائح

 از الرقابة على مسئولية المراجعين لتقديم تقرير عن عدم االلتزام بالقوانين واللوائح كجزء من ينص قانون جه

 مراجعة القوائم المالية  . 
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   باإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية ، قد يطلب القانون من جهاز الرقابة تقديم تقرير على التزام الجهة

ئح الشراء ( قد يتطلب من المراجعين أيضاً تكوين رأي على مسائل المراجعة بلوائح محددة ) مثالً قانون ولوا

 االلتزام . 

 : األمثلة التالية لقوانين أجهزة الرقابة-  

 ( 2008( ملخص قانون جهاز الرقابة حسب قانون ديوان المراجعة القومي ،) يوغندا 1مثال ) 

 (2المراقب و المراجع العام يجب ان يكون مسؤال عن المواضيع اال ):تية 

  أ( التأكد من ان اي مبالغ مقترح دفعها من المال العام قد تم التصديق عليه بواسطة جهة مسؤلة  و الدفعات قد(

من هذا الدستور و عندما يقتنع ان هذه القواعد قد تم االلتزام بها عليه ان يوافق  136تمت وفقا لقواعد المادة 

 علي الدفعيات.

 لتي تم التصديق علي صرفها من المالية العامة لحكومة الجمهورية المتحدة او )ب( التأكد من ان كل المبالغ ا

المبالغ التي تم اجازة استخدامها بواسطة البرلمان و التي تم صرفها انه قد تم صرفها في االغراض المرتبطة 

 باستخدام هذه المبالغ و ان المصروفات قد تم تكبدها وفقا لتصديق تلك المصروفات.

 احدة علي االقل يقوم بمراجعة حسابات حكومة و كل محاكم و حسابات عامل البرلمان القومي  )ج( مرة و

 للجمهورية المتحدة و يقدم تقرير مراجعة عن تلك الحسابات.

  ,2008قانون المراجعة العامة  

 9.- :باالضافة الي المهمة الموكلة للمراقب و المراجع العام بالدستور يجب عليه ان 

  و السؤال عن و مراجعة و تقديم تقرير مراجعة في حسابات الجهات االتية:)أ( اختبار 

 .كل الوزارات, الوحدات و االدارات المستقلة عن حكومة و الوكاالت و مدرائها الماليين 

 الحكومات المحلية و مدرائها الماليين 

  , كل االشخاص المفوضين بالتحصيل, االحتفاظ باالمانات, قبض االموال, اصدار دفعيات المال العام أو قبض

االحتفاظ, تحصيل , اصدار, تحول أو استالم اي طوابع بريدية, اوراق مالية, مخزونات او اي ممتلكات عامة 

 اخري. 

 كل السلطات و الهيئات العامة 

  اموال من الموازنة العامة اوالمال العام الغراض عامةاي سلطة او هيئة عامة تصلها 

 اي سلطة او هيئة عامة مخولة بالقانون للحصول علي اموال الغراض عامة 

 اي سلطة او هيئة عامة يطلب القانون مراجعتها بواسطة المراجع العام 

 .ب( القيام باي مراجعة كما هو وارد في هذا القانون او قوانين اخر مكتوبة( 

 2004المشتريات العامة  قانون 

 المطلوبات االضافية موجودة في قانون المشتريات العامة 

 44 .1  بما ال يتعارض مع مضمون اي من القوانين المكتوبة و سارية المفعول, فان صرف اي نفقات في

 -مشتريات او خدمات الوحدات الحكومية فان مسؤلية

 و ذلك فيما يتعلق برئيس وحدات النفقات و مدير  2001 )أ( رئيس وحدة النفقات حسب القانون المالي لسنة

 الحسابات المعين لهذا الغرض
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  و ذلك فيما يتعلق برئيس وحدات النفقات و  1982)ب( رئيس وحدة النفقات حسب القانون المالي المحلي لسنة

 مدير الحسابات المعين لهذا الغرض

 دير العام لتلك الهيئة شبة الحكومية ان يتأكد ان المشتريات )ج( و فيما يتعلق بالهيئات شبه الحكومية فان علي الم

 و الخدمات قد تمت وفقا االجراءات الموصوفة بهذا القانون او التشريعات.

 (2 علي مراجعي الوحدات العامة في التقرير السنوي ان يفصحوا ما اذا كان ان المادة )( من هذا 1) 44

 القانون قد تم االلتزام بها.

 تقرير عن ‘ فان رأي المراجعة يضمن تحت  1700لمعاير الدولي لمراجعة المؤسسات العامة من ناحية ا

 ‘المتطلبات القانونية والتشريعية

 أهداف المراجعة النظامية 

  :اهداف المراجعة النظامية فيما يتعلق بمراجعة االلتزام هي 

 التعرف علي و فهم المتطلبات القانونية للوحدة الخاضعة للمراجعة 

 حصول علي ادلة مراجعة فيما يتعلق بااللتزام بمتطلبات هذا القانون و التشريعات التي لها اثر مباشر علي ال

القوائم المالية و هذا يتطلب فهم االطار التنظيمي و القانوني واجب التطبيق بالوحدة الخاضعة للمراجعة و كيف 

   (ISSAI 1250.10.12.13)ان الوحدة ملتزمة باالطار. 

 وم باجراءات مراجعة خاصة الكتشاف حاالت عدم االلتزام بمتطلبات القوانين االخري. هذه االجراءات ان يق

تتضمن االسئلة الموجهة لالدارة و فحص المكاتبات بين الوحدة و السلطات التشريعية و سلطات منح التراخيص 

   (ISSAI 1250,10; 14)ذات الصلة 

  االلتزام او الحاالت المتشبه فيها عدم االلتزام بالقوانين و التشريعات و االستجابة بطريقة مناسبة لحاالت عدم

 (.ISSAI 1250.10) التي تم تحديدها من خالل المراجعة.

  يجب علي المراجع ان يفهم االطار التنظيمي و القانوني للوحدة الخاضعة للمراجعة و يصمم و ينفذ اجراءات

ة لعدم االلتزام. يجب ان يكون معلوما ان ليس علي المراجعة منع المراجعة الكتشاف االخطاء الجوهرية نتيج

حاالت عدم االلتزام كما ليس عليه بالضرورة اكتشاف كل حاالت عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات. بما ان 

 وحدات القطاع  العام تدار بواسطة التشريعات المفصلة فانه علي المراجع ان يركز عمله في التشريعات التي

 (ISSAI 1250.4.5) تاثر علي الوحدة و يأخذ في االعتبار االلتزام بها.

 مثل تقارير األداء ايضا يجب االخذ في االعتبار حاالت عدم االلتزام التي ترد في تقارير اخري  .(ISSAI 

1250,P8)    

 مدخل المراجعة عندما ال توجد متطلبات محددة بشأن التقرير عن حاالت عدم االلتزام 

    يجب علي المراجع اثناء اداء المراجعة ان يفهم ان عدم التزام الوحدة بالقوانين قد يؤثر بصورة جوهرية علي

   (ISSAI 1250.2)القوائم المالية. 

 :يتم اخذ حاالت عدم االلتزام في االعتبار في المراجعة النظامية بالطريقة التالية 

 

مرحلة  خطوات المراجعة اين يتم توثيقها؟

 جعةالمرا

 قائمة تدقيق الرقابة الداخلية

 فحص المراجعة الداخلية

حدد القوانين والتشريعات واجبة التطبيق بواسط الوحدة الخاضعة 

 للمراجعة و المتعلقة باالداء الوظيفي لالتي:

التخطيط 

 االستراتيجي
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 قائمة تدقيق لجان المراجعة 

استراتيجية المراجعة 

 الشاملة

قائمة كل التشريعات القابلة 

 للتطبيق

المالية للتمويل العام, تاسيس المؤسسات و المسؤليات متضمنا  العمليات

 مثال:

  التخطيط و الموازنة 

 المراجعة الداخلية 

 لجان المراجعة 

  ... ادارة المشتريات, النفقات, االيرادات, االصول و االلتزامات

 الخ.

 مواضيع البيئة 

العوامل النوعية لالهمية النسبية عندما تكون مراجعة االخذ االعتبار  تخطيط االهمية النسبية

 االلتزام بحكم القانون من مهام الجهاز

التخطيط 

 االستراتيجي

االخذ في االعتبار المتطلبات القانونية والتشريعية المهمة بالنسبة للجزء  توصيف النظم

تحت المراجعة )مثال ادارة النفقات او ادارة االصول(. توثيق المتطلبات 

 في عمود الرقابة المهمة في توصيف النظم 

التخطيط 

التفصيلي و 

 العمل الميداني

 التفصيلية المناسبة لتغطية مواضيع االلتزامتصميم االختبارات  إداء االجراءات التفصيلية

يجب علي االدارة تقديم خطاب االقرار عن كل الحاالت المعلومة او  اقرار االدارة

 المشتبهة عن عدم االلتزام بالقوانين و التشريعات

االخذ في االعتبار عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات في كل مخرجات  

 المراجعة

 التقرير

 

في كل مخرجات المراجعة االخري يجب علي المراجع ان يحدد ما اذا كان هناك اي عنصر عدم التزام او  

  (ISSAI 1250. 15) حالة عدم التزام مشتبهة بالقوانين و التشريعات.

 اذا وجد المراجع او اشتبه في حاالت عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات فعلي المراجع ان:

  القانون و الظروف التي حدث فيها عدم االلتزام بالقانونيفهم طبيعة 

 يصمم اختبارات اضافية لتقييم اثر عدم االلتزام علي القوائم المالية 

  .مناقشة الموضوع مع االدارة و اذا كان ذلك مناسباً مع المسؤلين عن الحوكمة(ISSAI 1250. 19) 

  كان ذلك ضروريااالخذ في االعتبار الحصول علي استشارة قانونية متي 

اذا كان ال يمكن الحصول علي معلومات كافية حول حاالت عدم االلتزام المشتبهة فانه يجب الوضع في     

  (ISSAI 1250. 20)االعتبار اثر ذلك علي رأي المراجع. 

اقرار يجب تقييم اثر عدم االلتزام علي النواحي االخري للمراجعة بما في ذلك تقييم المخاطر و الموثوقية و 

االدارة و القيام بما هو مناسب من فعل.يجب علي المراجع رفع تقرير عن حاالت عدم االلتزام بالقوانين و 

التشريعات للمسؤلين عن الحوكمة اال اذا كانت و بوضوح, ليست لديها عواقب. يمكن ان يكون لدي الجهاز 

لتزام بالقوانين والتشريعات. في مثل هذه مهمة اعطاء اوامر للوحدة الخاضعة للمراجعة لتصحيح حالة عدم اال

الحاالت يجب علي المراجعين الوضع في االعتبار بان عدم الموضوعية في تفسير القوانين قد تنتهك استقاللية 

  (ISSAI 1250. P9) (ISSAI 1250. 21; 22)المراجعين. 

 (ISSAI 1250. 23)     الحال.حاالت عدم االلتزام المتعمدة يجب توصيلها للمسؤلين عن الحوكمة في 

اذا اشتبه المراجع ان االدارة او المسؤلين عن الحوكمة متورطين في حاالت عدم االلتزام يجب ان يوصل     

  (ISSAI 1250. 24) ذلك الي المستوي االداري االعلي في الوحدة الخاضعة للمراجعة       
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د حدث نتيجة لتضيق النطاق بالظروف المحيطة و ليس بواسطة اذا كان ال يمكن تحديد ما اذا كان عدم االلتزام ق

 (ISSAI 1250. 27) االدارة او المسؤلين عن الحوكمة فعلي المراجع تقييم اثر ذلك في راي المراجع 

اذا كان المراجع قد حدد حاالت عدم التزام او اشتبه بها فيجب عليه ان يحدد اذا كان من مسؤلياته ان يرفع بها تقرير 

 (ISSAI 1250. 28) ي الجهات خارج الوحدة الخاضعة للمراجعة كالمدعي العام او البوليس و الجهات المتأثرة.ال

(ISSAI 1250. P10)  

يجب علي المراجع توثيق كل حاالت عدم االلتزام و الحاالت المشتبهة بعدم االلتزام بالقوانين والتشريعات و 

الحوكمة و االطراف خارج الوحدة الخاضعة للمراجعة متي كان ذلك نتيجة النقاش مع االدارة و المسؤلين عن 

 (ISSAI 1250. 29)ممكنا. 

 عند التقرير عن عدم االلتزام علي المراجع:

ابداء رأي متحفظ او رأي سالب اذا كان حاالت عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات لها اثرا جوهريا علي القوائم 

ا بصورة مناسبة او ابداء راي متحفظ او االمتناع عن ابداء الراي علي خلفية المالية و لم يتم االفصاح عنه

تضييق النطاق اذا كان المراجع قد منع بواسطة الوحدة من الحصول علي االدلة الكافية و المناسبة حول حاالت 

 (ISSAI 1250. 25-26)عدم االلتزام الجوهرية. 

 ة بشأن التقرير عن االلتزاممدخل المراجعة عندما يكون هناك متطلبات محدد

في بعد الحاالت قد تكون للجهاز مهام محددة للتقرير عن االلتزام بالتشريعات. في مثل هذه الحاالت يجب ان 

تكون هناك اختبارات مراجعة كافية و مناسبة صممت و تم القيام بها للتمكن من أبداء رأي حول االلتزام 

 لي المراجع ان يحدد و يفهم اثر التوقعات المعينة علي المراجعة مثال:بمتطلبات القانون و التشريعات. يجب ع

 هل هناك شكل او عبارات معينة في تنظيم التقرير؟ 

 هل سيكون هناك راي منفصل مضمن في تقرير المراجع عن االلتزام؟ 

 هل مستوي التوكيد قد تم تحديده؟ مثال مقبول او محدود؟ 

م قد يقرر هو تتضمين مخرجات اضافية في مواضيع االلتزام, االفصاح, عنما يكلف الجهاز بمراجعة االلتزا 

النتائج, التوصيات, و رد االدارة في تقرير منفصل او ضمن تقرير المراجع ووفقا لما هو موصوف بواسطة 

 (ISSAI 1700 P5)القوانين و التشريعات. 

) مرشد  4200ي لمعيار االنتوساي  رقم عندما يكون للديوان تكليف من هذا النوع فانه ينصح بالرجوع ال   

 ISSAI 1250)مراجعة االلتزام: مراجعة االلتزام المتعلقة بالقوائم المالية( الخذ المزيد من المعلومات. 

 ((5ملحق

(ISSAI 1250 P5; P7)  

الصندوق ادناه يوضح مقتطفات من تقرير مراجعة فعلي مأخوذة كمثال في كيفية تضمين جوانب من تقرير 

 االلتزام في تقرير المراجعة القانونية.
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 مثال للتقرير حول االلتزام بقانون المشتريات لدولة تنزانيا

 مسؤليات االدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية

  مسؤليات المراجع العام

 مسؤلياتي كمراجعة هي ابداء رأي حول القوائم المالية بناءا علي مراجعتي ....

 31و التشريع رقم  2004لسنة  2( من قانون المشتريات رقم 2) 44فان القسم  ... باالضافة الي ذلك,

من قانون المشتريات العامة )السلع, االعمال, الخدمات غير االستشارية و التخلص من االصول عبر 

جميعها تطلب مني ان اوضح في تقرير المراجع السنوي ما اذا كان الوحدة  2005العطاء( و تشريعات 

 للمراجعة قد التزمت بالقانون و التشريعات المتعلقة بها.الخاضعة 

 رأي غير متحفظ مع موضوعات لفت االنتباه 

في رأينا إن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن األداء المالي للمجلس 

التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وتدفقاته النقدية في ذلك  2011يونيو  30القومي للسنة المنتهية في 

 االساس النقدي المحاسبي. –للقطاع العام 

 موضوعات لفت االنتباه

 بدون التحفظ في راينا, اننا نلفت انتباه مستخدمي هذا التقرير الي المواضيع االتية:

لك جنيه لم يتم الموافقة عليها بواسطة مجلس العطاءات و ذ 508,901,000مشتريات بمليغ  -1

 2004 من قانون المشتريات العامة لسنة 68خالفا للمادة 

2- ........ 

 تقرير عن الموضوعات القانونية والتشريعية االخري

 2004االلتزام بقانون المشتريات العامة لسنة 

بالنظر الي مسؤلياتي فيما يتعلق بتشريعات المشتريات و باالخذ في االعتبار عمليات المشتريات 

قمنا بمراجعتها كجزء من هذه المراجعة اوضح انه باستثناء المواضيع التي ذكرت في  والعمليات التي

بصورة عامة التزمت بمتطلبات قانون المشتريات  xxxxفقرة موضعات لفت االنتباه اعاله فان وزارة 

 .2005و اللوائح الصادرة بموجبة بها لعام  2004لسنة  21العامة رقم 
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 الوحدة الخاضعة للمراجعةطبيعة  3.3.5

يجب علي المراجع فهم طبيعة الوحدة الخاضعة للمراجعة من ناحية االنشطة التشغيلية, الموقع, االدارة 

و الحوكمة, انواع الخدمات التي تقدمها و خطة تقديمها لتلك الخدمات, هيكل الوحدة الخاضعة للمراجعة و 

هم انواع العمليات المالية و ارصدة الحسابات و االفصاحات مصادر تمويلها. فهم طبيعة الوحدة يساهم في ف

 المتوقعة في القوائم المالية.

يجب علي المراجع ان يفهم تطبيق الوحدة الخاضعة للمراجعة للسياسات المحاسبية و تحديد ما اذا كانت مناسبة 

االطار العام للتقارير المالية ويجب و متسقة مع االطار العام للتقارير المالية. عرض القوائم المالية متوافق مع 

التطبيق بما في ذلك االفصاحات عن المواضيع ذات االهمية النسبية. ان العرض هو عادة المواضيع المتعلقة 

بشكل و ترتيبات و محتوي القوائم المالية و االيضاحات الملحقة بها و تتضمن مثال المصطلحات المستخدمة, 

يف عناصر القوائم المالية و االسس التي وضعت بها المبالغ الواردة في القوائم تفاصيل المبالغ المعطاه. تصن

المالية. يجب علي المراجع ان يضع في االعتبار ما اذا كانت الوحدة الخاضعة للمراجعة قد افصحت عن 

 الموضوع المعين بصورة مناسبة في ظل الظروف و الحقائق التي يعرفها المراجع في ذلك الوقت.

 االهداف و االستراتيجيات و المخاطر المتعلقة بها 3.3.6

يجب علي المراجع ان يفهم اهداف و استراتيجيات الوحدة الخاضعة للمراجعة و المخاطر المتعلقة بها و 

 التي قد تتسبب في اخطاء جوهرية في القوائم المالية.

ها. يجب ان تتضمن االستراتيجيات شرح االستراتيجات هي المداخل التشغيلية التي تتخذها الوحدة لتحقيق اهداف

عن مدخل االدارة الذي تستخدمه في التعامل مع المخاطر. فهم المخاطر في بيئة القطاع العام المتعلقة بالوحدة ال 

 تملك االمكانيات الكافية للقيام بمهامها وفق القانون.

 قياس و مراجعة االداء المالي للوحدة الخاضعة للمراجعة 3.3.7

ب علي المراجع ان يقوم بفهم قياس و مراجعة االداء المالي للوحدة الخاضعة للمراجعة.و يضمن ماهية يج    

الدوافع التي تجعل االدارة تقوم بتحسين اداءها المالي او تقوم باخطاء متعمدة في القوائم المالية. يمكن ان تشمل 

ة(, الموازنة, تحليل االنحرافات, معلومات المعلومات مؤشرات االداء المالي االساسية )مالية و غير مالي

الوحدات و االقسام, تقارير مستويات االداء االخري لالدارات و مقارنة بين اداء الوحدة و وحدات القطاع العام 

 االخري.

اغلب معلومات قياس االداء يمكن توفيرها بواسط نظام المعلومات للوحدة الخاضعة للمراجعة.اذا افترضت 

البيانات المستخدمة في مراجعة اداء الوحدات صحيحة بدون ما يكون لديه اساس لذلك االفتراض فان االدارة ان 

االخطاء التي يمكن ان تكون موجودة في المعلومات قد تقود الي نتائج خاطئة عن االداء. عندما ينوي المراجع 

علي المراجع ان يقدر ما اذا  استخدام قياسات االداء بغرض المراجعة )مثال لغرض الفحص التحليلي( فيجب

كانت المعلومات المتعلقة بمراجعة االدارة لالداء المالي للوحدة يوفر لها اساس موثق به و كافي بصورة كاملة 

للغرض. اذا كان المراجعة استخدمت مقايس االداء يجب علي المراجع ان يقدر ما اذا كانت دقيقة بصورة كافية 

 الكتشاف االخطاء الجوهرية.
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 الرقابة الداخلية 3.3.8

يجب علي المراجع ان يفهم عناصر الرقابة الداخلية المتوفرة و المالئمة للمراجعة. هذه الرقابة يجب ان 

توفر توكيد معقول حول تحقيق اهدافها المتعلقة بموثوقية التقارير المالية و فعالية و كفاءة عملياتها التشغيلية و 

انين. الرقابة يجب ان تصمم و تنفذ لتعالج المخاطر التي يمكن ان تمنع الوحدة من االلتزام بالتشريعات و القو

 تحقيق اهدافها. الرقابة الداخلية تتكون من العناصر االتية:

 بيئة الرقابة الداخلية 

 عملية تقييم مخاطر الوحدة الخاضعة للمراجعة 

 المالية و االتصال نظام المعلومات متضمنا العمليات المتعلقة و المالئمة للتقارير 

  انشطة الرقابة 

 ( التخطيط االستراتيجي قائمة فحص الرقابة الداخلية(8مراقبة الرقابة الداخلية )ارجع الي ورقة عمل رقم ) 

يجب علي المراجع الحصول علي فهم الرقابة الداخلية المالئمة لعملية المراجعة. في تقييم  

اخلية سيتم القيام بها في مستوي القوائم المالية )بيئة الرقابة و الموضوع اعاله فان بعض عناصر الرقابة الد

عملية التقييم( و البعض مثل انشطة الرقابة ستوثق و تقييم في مراجعة كل جزء من االجزاء. تعتبر الرقابة 

انه صممت بطريقة دقيقة عندما تكون قادرة علي منع و اكتشاف االخطاء. اذا لم تصمم الرقابة بطريقة دقيقة ف

يجب علي المراجع يجب علي المراجع االهتمام بتطبيقها  و ان يرفع تقرير عن عدم كفاءة التصميم الي االدارة. 

 و النواحي المتعلقة بهذا سيتم التعرض لها الحقا من هذا الدليل.

 للحصول علي فهم للرقابة الداخلية علي المراجع وضع االتي في االعتبار:

  تقارير بشان الرقابة الداخليةاي مسؤليات متعلقة برفع 

 عناصر الرقابة المناسبة المتعلقة بااللتزام بالقوانين و التشريعات 

 اي عناصر رقابة متعلقة بمراقبة باالداء الفعلي مقارنة بالموازنة 

 عناصر الرقابة المتعلقة بتحويل اموال الموازنة الي وحدات اخري 

 مات متعلقة باالمن القومي و المعلومات الشخصية الحساسة عناصر الرقابة علي المعلومات المصنفة بمعلو

 كالضرائب و معلومات الصحة

  كوحدات قطاع عام و كجزء من نظام حكومي واسع فان االشراف وعناصرالرقابة االخري يمكن القيام بها

و إدارة  بواسطة اشخاص خارج الوحدات. عناصر الرقابة هذه قد تتعلق بمناطق كااللتزام بقانون المشتريات

 ISSAI 1315)الموازنة و المناطق االخري بالمعرفة بتشريعات او بتكليف المراجعة و بالمحاسبة االدارية. 

P14)  

الرقابة الداخلية قد توفر فقط توكيد محدود فيما يتعلق بتحقيق الوحدة الهدافها المتعلقة بالتقارير 

ن الرقابة الداخلية ال تستطيع منع االخطاء البشرية او اتخاذ المالية. مهما تم تصميمه او تشكيله بطريقة ممتازه فا

 القرارات الخاطئة نسبة لعنصر الحكم الشخصي فيها.

عندما يقوم المراجع بتوصيل نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية علي المراجع ان ياخذ في 

ا لطرف ثالث بما في ذلك الجمهور. االعتبار انه في بعض بيئة القطاع العام ان عليه ان يجعل التقرير متاح

(ISSAI 1315 P18)  
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 بيئة الرقابة

 

يجب علي المراجع فهم بيئة الرقابة الداخلية. و تتضمن بيئة الرقابة الداخلية نواحي الحوكمة, 

الوظائف االدارية , السلوك و االنطباع, االفعال المصممة لمنع و اكتشاف المخالفات و االخطاء, االلتزام بالقيم 

  (ISSAI 1315.14)االخالقية و القدرات. 

العناصر أدلة موثقة قد يكون من الصعب الحصول عليها )مثل موقف وإلمام على الرغم من أن لبعض هذه 

اإلدارة ( ال ينبغي ان يكون تقييم بيئة الرقابة مبنياً على االستفسارات والمناقشات . ينبغي ربط االستنتاجات التي 

فية إيصال المنشأة تم التوصل إليها  بالسياسات واإلجراءات الموثقة أو عدمها . ينبغي على المراجع فهم كي

 الدوار التقرير المالي والمسئوليات والمسائل الهامة المتعلقة بالتقرير المالي.

 عملية تقدير مخاطر الوحدة الخاضعة للمراجعة

يجب على المراجع الحصول على فهم عمليات الوحدة المتعلقة بتحديد المخاطر المتعلقة باهداف 

فعال التي تم تحديدها الدارة تلك المخاطر. العملية تعرف "بعملية تقدير التقارير المالية و اخذ قرار بشأن اال

مخاطر الوحدة" و هي تشكل اساس لكيفية ادارة الوحدة لمخاطرها. و تتضمن هذه كيفية تحديد الوحدة للمخاطر 

كانت عملية  و تقدير مدي اهمية هذه المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها و تحديد طريقة ادارة تلك المخاطر. اذا

تقدير مخاطر الوحدة مناسبة فهذا يساعد المراجع في تحديد مخاطر االخطاء الجوهرية. و يجب ان يضع 

المراجع في حسبانة ان عملية تقييم المخاطر يمكن ان تحدد بواسطة القانون, مضمنة في دليل التعليمات او يتم 

 (ISSAI 1315 .15) (ISSAI 1315. 15. 16)القيام بها بواسطة وحدات قطاع عام اخري. 

اذا لم تنشأ الوحدة عملية لتقييم المخاطر او ادارة المخاطر بطريقة مخصصة, فانه يجب 

علي المراجع ان يناقش مع االدارة ما اذا كانت المخاطر المتصلة بعملية التقارير المالية قد تم 

ا كان غياب عملية تقييم تحديدها و كيف تم التعامل معها. يجب علي المراجع ان يقييم ما اذ

الداخلية.  المخاطر مناسبة في الظروف المحيطة او انها تمثل قصورا جوهريا في الرقابة

(ISSAI 1315. 17) 

 نظم المعلومات و االجراءات ذات الصلة و المالئمة لعملية التقارير المالية والتواصل

أغلب الوحدات تستخدم نظم تقنية المعلومات في التقارير المالية. و نتيجة لذلك فنظام الرقابة    

الداخلية في الغالب قد يحتوي علي عناصر رقابة يدوية و آلية و التي تكون مواصفاتها مالئمة 

 لتقييم المراجع للمخاطر و اجراءات المراجعة. الالحقة

ة المعلومات للوحدة و االجراءات ذات الصلة و المناسبة لعملية يجب علي المراجع فهم نظم تقني

 التقارير المالية بما في ذلك االتي:

 انواع المعامالت  في العمليات التشغيلية للوحدة و التي تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية 

 لية و تسجيليها و االجراءات ضمن النظامين اآللي و اليدوي و التي يتم بها انشاء العمليات الما

 معالجتها و عرضها في القوئم المالية

 بداية القراءة الفردية
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  السجالت المحاسبية ذات الصلة اذا كانت الكترونية او دفترية, المعلومات الداعمة, و الحسابات

 الخاصة في القوائم المالية و ذلك فيما يتعلق بانشاء و تسجيل و معالجة و تقرير العمليات المالية.

 االحداث و الظروف غير انواع  العمليات المالية و التي تكون جوهرية  كيف ان النظام يتعامل مع

 بالنسبة للقوائم المالية

  نظام التقرير المالي المستخدم العداد القوائم المالية للوحدة شامال التقديرات المحاسبية الجوهرية

 واالفصاحات

  بقيود اليومية التي تشمل القيود غير القياسية المستخدمة لتسجيل العمليات غير عناصر الرقابة

  (ISSAI 1315. 18)المتكررة وغير العادية أو التسويات 

علي المراجع ان يفهم كيف ان الوحدة توصل دورها و مسؤولياتها في التقارير المالية و         

 ة و تشمل:المواضيع الجوهرية المتعلقة بالقوائم المالي

 التواصل بين االدارة و المسؤليين عن الحوكمة 

  التواصل الخارجي مثال مع السلطات المنظمة(ISSAI 1315.19) 

للمزيد من النقاش بشان  بيئة تقنية المعلومات للوحدات الخاضعة للمراجعة يمكن الرجوع الي 

 من هذا الدليل 3.3.9الفقرة 

 انشطة الرقابة

هم انشطة الرقابة لتقييم المخاطر المتعلقة باالخطاء الجوهرية علي يجب علي المراجع ان يف

مستوي التأكيد لتصميم اجراءات مراجعة اضافية للتعامل مع تقييم المخاطر. انشطة الرقابة هي 

االجراءات و السياسات التي تساعد االدارة لتتاكد ان التعليمات قد تم تنفيذها؛ مثال ان القرارات 

ية قد تم اتخاذها للتعامل مع المخاطر التي تهدد تحقيق اهداف الوحدة. انشطة واالفعال الضرور

الرقابة سواًء كانت في نظم تقنية المعلومات او نظم يدوية فان لها اهداف مختلفة و انها تطبق في 

 مستويات هيكلية و وظيفية مختلفة.

 مثال النشطة رقابة محددة تشمل االتي:

 الوصف نشاط الرقابة

يجب التفصيل في االجراءات كيف و بواسطة من يتم التصديق علي العمليات المالية و  التصديق

 يجب تضمين ذلك في الوصف الوظيفي

 مقارنة عقود االداء لالفراد باالداء الفعلي مراجعة االداء

 تتفصيل معالجة المعلومات. و يتضمن ذلك عناصر الرقابة العامة والتطبيقا معالجة المعلومات

 اجراءات االمان والحفاظ علي االصول متضمنا ذلك اجراءات منع الدخول الي المخازن عناصرالرقابة المادية

 اشخاص مختلفون مسؤلين عن: فصل المهام

 الموافقة علي العمليات/الشراء 

 تسجيل تفاصيل العمليات في دفتر النقدية / دفتر االستاذ 

 مناولة المواد/المخزون/االصول 
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انشطة الرقابة الداخلية المطبقة بواسطة االدارة يمكن تصنيفها بتحديد ما اذا كانت عناصر رقابة وقائية 

 لالخطاء او مكتشفة لالخطاء. 

عناصر الرقابة المانعة وظيفتها منع وقوع االخطاء و المخالفات و عناصر الرقابة المكتشفة وظيفتها 

 وقوعها.اكتشاف و تصحيح االخطاء و المخالفات بعد 

تنفيذ الرقابة الوقائية عادة أفضل حال و أكثر استدامة  لكن قد تاخذ زمن اطول و ممكن ان تكون مكلفة. 

 في بعض الحاالت فان الرقابة المكتشفة توفر حال مؤقتا حتي يتم تنفيذ الرقابة الوقائية.

رية علي مستوي التأكيد يجب فهم انشطة الرقابة بواسطة المراجع من اجل تقييم مخاطر االخطاء الجوه

لتصميم اجراءات المراجعة المالئمة. ليس مطلوب من المراجع فهم كل انشطة الرقابة المتعلقة بكل انواع 

العمليات المالية, ارصدة الحسابات و االفصاحات في القوائم المالية او اي تأكيد له عالقة بالقوائم المالية. تركيز 

و فهم انشطة الرقابة للتعامل مع المناطق التي يعتبرها المراجع ان أخطاء المراجع يجب ان ينصب علي تحديد 

 (ISSAI 1315, 20)الجوهرية من المرجح ان تحدث فيها. 

  (ISSAI 1315, 21)علي المراجع ان يفهم كيف ان الوحدة تعاملت مع المخاطر التي تاتي من تقنية المعلومات. 

 مراقبة عناصر الرقابة 

مراقبة عناصر الرقابة هى عملية تقييم كفاءة اداء نظام الرقابة الداخلية عبر الزمن. و تتضمن النواحي 

المحددة مسبقا كتحديد المعلومات تحت المراقبة كالتقارير االستثنائية المستخرجة من النظام عن االسراف في 

بة التي تحدث بصورة طبيعية في الوحدة الصرف و بصورة شهرية. هذه العمليات يجب ان تبني في انشطة الرقا

بما في ذلك االنشطة االدارية و االشرافية المنتظمة. علي المراجع تقييم مصادر المعلومات المستخدمة لمراقبة و 

تقييم ما اذا كانت هذه المعلومات موثوقة. يجب الحصول علي ادلة مراجعة فيما يتعلق باالفعال التصحيحية 

 (ISSAI 1315, 24)نشطة االدراية. المتعلقة بمراقبة اال

علي المراجع فهم انواع االنشطة الرئيسية التي تستخدمها الوحدة لمراقبة عناصر الرقابة الداخلية 

المتعلقة بالقوائم المالية بما في ذلك عناصر انشطة الرقابة المالئمة للمراجعة و كيف ان الوحدة انشأت االفعال 

 (ISSAI 1315, 22)صتها. التصحيحية لعناصر الرقابة خا

يجب علي االدارة ان تستخدم المراجعة الداخلية بفاعلية للمساهمة في مراقبة اشطة الوحدة. علي المراجع 

تقييم مسؤليات المراجعة الداخلية ووظيفتها في الهيكل الوظيفي للوحدة و االنشطة التي تم اداءها و التي سيتم 

  (ISSAI 1315,23)ة. القيام بها بوظيفة المراجعة الداخلي

 مراعات بيئة تقنية المعلومات  3.3.9

غلب الوحدات الحكومية تستخدم النظم المحوسبة لمعالجة عملياتها المالية وغير المالية علي السواء. و هذا  ا

تقييم يضع تحديا للمراجعين كون النظم المالية تؤثر علي القوائم المالية و يحتاج الي ان يقييمها و يفهمها. يجب 

بيئة تقنية المعلومات كجزء من فهم العمليات التشغيلية للوحدة الخاضعة للمراجعة. قائمة عناصر الرقابة الداخلية 

للتكونولجيا المعلومات هذا الجزء يمثل اساسا مبدئيا عاما لتقييم الرقابة والذي يجب القيام به فيما يتعلق بنظام 

( 8لوحدة الخاضعة للمراجعة. )يمكن الرجوع الي ورقة عمل )تكونولجيا المعلومات المستخدم بواسطة ا

 التخطيط االستراتيجي قائمة تدقيق الرقابة الداخلية(

لدي االدارة مسؤليات لتقوم بخطوات معقولة للمحافظة علي البيئة المتعلقة بالرقابة الداخلية العامة لنظم 

مستوي عالي و رفع تقرير الي االدارة عن اي  تقنية المعلومات. خالل المراجعة يجب عمل فحص تحليلي علي
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حاالت قصور في نظام الرقابة الداخلية. الممارسة الجيدة ان تاخذ الجوانب المضمنة في قائمة تدقيق تقنية 

 المعلومات و تستخدمها كاداة لالختبار خالل السنة.

بالرقابة الداخلية. في بصورة عامة نظام المعلومات يوفر فوائد معينة و بعض المساوئ فيما يتعلق 

العادة يمكن من معالجة المعلومات بصورة سريعة و دقيقة باالضافة الي تسهيل عملية التحليل باستخدام اساليب 

. و من مساوئه هو ان فهم و استخدام الكمبيوتر يطلب (CAATS)المراجعة المدعومة بواسطة الكمبيوتر 

ضافية لحاالت الدخول غير المسموح به و التي قد تتسبب في تدريب للمستخدمين و المراجعين. هناك مخاطر ا

 حاالت تغيير للبيانات بصورة غير مسموح بها.

اهداف نظم المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية بما في ذلك نظام الحسابات . تتضمن االجراءات والسجالت 

ت المالية و االحداث و الظروف و ذلك التي تُاسس من اجل انشاء و تسجيل و معالجة و التقرير عن العمليا

 اليجاد المسؤلية عن االصول و االلتزامات و حقوق الملكلية ذات الصلة.

عموما الرقابة الداخلية هي كل النواحي المحيطة ببيئة تقنية نظم المعلومات و التي لها اثر علي بيئة 

صر رقابة التطبيقات لها اثر مباشر علي بيئة تقنية تقنية المعلومات و القوائم المالية. و في الجانب االخر فان عنا

المعلومات و القوائم المالية. عناصر الرقابة العامة تمثل االساس لعناصر رقابة التطبيقات. و عليه يجب تقييمها 

قبل عمل اي اختبارات علي عناصر رقابة التطبيقات. المخاطر المتعلقة بعناصر رقابة التطبيقات نفسها التي 

علي عناصر الرقابة العامة. و هي ايضا تتضمن مخاطر اضافية. هناك تنامي في عدد المنظمات التي تطبق 

للقيام بعملياتها المالية. البيانات في هذه النظم  (ERP)تستخدم برامج موارد المشروعات المعروف اختصارا ب

القرارات. عليه, عند اجراء اختبارات تستخدم في الجمع بين القوائم المالية و مساعدة االدارة في عملية اتخاذ 

مراجعة علي عناصر الرقابة لتلك التطبيقات علي المراجع ان يتاكد انها موثوقة و ان البيانات المضمنة في 

 القوائم المالية صحيحة.

قبل البدء في اختبار عناصر الرقابة العامة علي المراجع فهم نظم تطبيقات الوحدة الخاضعة للمراجعة و 

 ن اجل:ذلك م

تحديد نظم التتطبيقات االساسية المستخدمة في معالجة المعلومات المالية او المعلومات المتعلقة بخدمة اعداد  .1

العمليات المالية. اذا كان هناك اكثر من برنامج مستخدم علي المراجع ان يفهم ما هي البرامج المستخدمة فعليا 

 من قبل النظام )دفتر االستاذ, برنامج 

ت, الحسابات المدينة ...الخ(. الوحدة الخاضعة للمراجعة قد تستخدم نظام اإلدارةِ الماليِة المتكامِل المرتبا .2

(IFMS)  لتسجيل عملياتها المالية. و في نفس الوقت يمكن ان يكون هناك برامج اخري كبرنامج لحساب و

مالية. عندما يكون هناك اكثر من ايضا مذكرة عن المعلومات غير ال2تسجيل العمليات المتعلقة بالمرتبات. و 

 نظام مستخدم علي المراجع ان يطلب رسم تحليلي لشبكة النظم للوحدة الخاضعة للمراجعة.

فهم كيفية ربط النظم المالية و غير المالية و كيف انها تغذي المعلومات الي النظام الذي ينتج القوائم المالية. و  .3

ت التي يتم تحصيلها و الدائنون و التي يمكن ان تتفاعل مباشرة مع قد يكون هناك نظم اخري لتسجيل االيرادا

 النظام المالي. فان طبيعة و تكرار عمليات الربط بين النظم يجب ان تفهم و توثق.

مثال بمجرد تم حساب المرتبات في نظام المرتبات تربط اليا بالنظام المالي في نهاية الشهر من اجل دفع 

ان يفهم ما هو نوع المعلومات التي يتم نقلها من نظام الي اخر؟ و كم مرة يتم هذا؟  المرتبات. علي المراجع 

 ايضا البرامج و النظم الفرعية المستخدمة يجب فهمها وتوثيقها بواسطة المراجعين.

 قوائم المراجعة الرئيسة التي تغطي النواحي المتعلقة بالمناطق التالية:
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 حوكمة تكنلوجيا المعلومات

تقنية المعلومات هي المسؤول االساسي في حوكمة تقنية المعلومات بما انها مسؤلة عن  لجنة تسير تعتبر

توفير الموائمة المطلوبة لتحقيق االهداف طويلة وقصيرة المدي الستراتجية لوحدة. االدارة العليا دائما هي التي 

من ان وظيفة تقنية المعلومات تتوائم مع  تنشأ اللجنة لتهتم بوظيفة و انشطة نظم المعلومات. وهي الية للتاكد

 رسالة و اهداف الوحدة طويلة االجل.

 االدوار و المسؤليات الرئيسية التي تقوم بها لجنة تسيير تقنية المعلومات تتضمن: 

 تتاكد من  الموائمة بين استراتيجية الوحدة و استراتيجية تقنية المعلومات 

 االستثمار في تقنية المعلومات تعزز الرضي و الفهم فيما يتعلق بقيمة 

 تشجع التواصل المتبادل بين االعمال وتقنية المعلومات 

 مراجعة و تصديق عمليات الشراء الكبيرة 

 مراجعة و تصديق المشروعات الرئيسة لتقنية المعلومات 

 مراجعة و تصديق الخطط المتعلقة بإسناد وظيفة تقنية المعلومات الي جهات خارجة الوحدة 

  مالئمة تخصيص المواردمراجعة 

 اتخاذ القرار فيما يخص مركزية او عدم مركزية نظم المعلومات 

 دعم تطوير و تنفيذ تامين ادارة المعلومات في الوحدة 

 التقرير الي مجلس االدارة حول تقنية المعلومات 

 الخطة االستراتجية لتقنية المعلومات 

تجاه المستقبلي لتقنية المعلومات يجب رسميا بمجرد موافقة لجنة تسيير تقنية المعلومات علي اال

وضع القرار في صورة خطة مكتوبة. مسودة استراتيجة تقنية المعلومات هي نقطة البداية الي استثمار في تقنية 

المعلومات النها تحدد التغيير المستقبلي الذي يجب التخطيط له. القرارات و التغييرات المخططة في استراتيجية 

ومات لديها اثر ضعيف علي المراجعة الحالية لكن قد يكون لها تاثير كبير في المراجعة في المستقبل. تقنية المعل

مراجعة استراتيجة تقنية معلومات الوحدة قد تنبه المراجع للمشاكل في السنوات القادمة. مثال, استراتيجة تقنية 

 ن. هذا قد يؤثر علي عمل المراجعين.المعلومات قد توضح ان النظام المالي سيتم تبديله في خالل سنتي

حجم تعامل و محتوي استراتيجية تقنية المعلومات يعتمد علي عوامل مختلفة و التي تتضمن حجم الوحدة و 

ادارة تقنية معلوماتها واهمية نظم تقنية المعلومات. مثال الوزارة الحكومية الكبيرة قد يكون لها استراتيجية 

و التي يمكن ان تعرض في مئات الصفحات و في الجانب االخر فالوزارة الصغيرة قد تفصيلية لتقنية المعلومات 

 تضع االستراتيجية في صفحة واحدة. عند مراجعة االستراتيجية علي المراجع ان يضع ما هو مناسبة للوحدة.

ت و ال للقيام الغرض االساسي من الخطة االستراتيجية لنظم المعلومات ليس فقط لتعظيم فوائد تقنية المعلوما

 بعملية التخطيط من حيث هي لثالثة سنوات لكن للتأكد ان تقنية المعلومات متوائمة مع االعمال.
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 نها المناقشة

 ادارة تامين المعلومات

البرامج الغير المصرح بها أوالتي تحتوي علي ملفات خبيثة قد تحتوي علي مخاطر تامينة عالية لشبكة 

كثيرة )وفقا للممارسة الجيدة( الوحدة الخاضعة للمراجعة تكون لديها الوحدة الخاضعة للمراجعة. في حاالت 

 سياسة تمنع العاملين من استخدام البرامج الغير المصرح بها أوالتي تحتوي علي ملفات خبيثة  في كمبيوتراتهم.

ملفات  القياسات يمكن استخدامها بواسطة االدارة لمنع تنزيل اي برامج غير المصرح بها أوالتي تحتوي علي

  خبيثة 

 مثال تتضمن: 

  تعطيل تنشيطCD-ROM في الكمبيوترات 

 تضييق حجم الملفات التي ترسل عبر شبكة العميل 

 تضييق حجم الملفات التي يمكن تحميلها من االنترنت 

 يمكن حجب المواقع 

  المراجعة الدورية الجهزة الكمبيوتر الكتشاف تلك البرامج 

  عقابية للعاملين الذين توجد في كمبيوتراتهم مثل هذه البرامجيجب ان تكون هناك اجراءات 

 تحديد االدوار والمسؤليات

الموارد البشرية لتقنية المعلومات دائما تشكل جزًء من ادارة الموارد البشرية للوحدة.      يجب اخذ االتي في  

 االعتبار:

 االجازة االجبارية .1

 تدوير العاملين .2

 التي تحتاج الي توثيق بدقة و مراقبةاجراءات للوظائف المهمة و  .3

 الوصف الوظيفي .4

 عقد اداء .5

 فصل المهام .6

عندما يقوم المراجع بفحص العملية يحتاج ان يحدد ما اذا كان هناك فصل كافي للمهام. الوحدات الصغيرة قد 

 تستخدم وظائف مدمجة في تقنية المعلومات. الوظائف االتية يمكن ادماجها:

 البيانات البرمجة و ادارة قواعد 

 ادارة قواعد البيانات و ادارة النظم 

 ادارة تامين المعلومات و ادارة قواعد البيانات 

 ادارة الشبكات وادارة قواعد البيانات 

 ادارة تغيير البرامج

الرقابة علي التغير جزء من عملية ادارة التغيير و توضح ماذا 

نظام. يجب ان تكون هناك سياسة رسمية مكتوبة توصف الطريقة  يمكن ان يفعل الموظف عندما يطلب تغيير

 التي يجب ان يتبعها الموظف و االستمارة التي يجب ان يمالئها عندما يطلب هذه التغيرات.
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 ضوابط الدخول المادي

ضوابط الدخول المادي مصممة لحماية الوحدة ضد الدخول غير المصرح به. هذه ليست متعلقة فقط 

 الي غرف الكمبيوترات بل حتي الدخول لموقع المباني.بالدخول 

يمكن للمراجع ان يطوف علي مباني الوحدة ليحصل علي الفهم العام حول بنية الحواسيب التي تحت 

المراجعة. كل االجراءات التي يقوم بها المراجع يمكن القيام بها علي اساس مالحظة اجهزة الوحدة. و ايضا 

خول علي الدخول الفعلي علي الكمبيوترات الشخصية و االجهزة المحمولة.  يجب يتضمن اختبار ضوابط الد

علي المراجع ان يراعي الضوابط التي تم وضعها للتامين الجيد لهذه العناصر. تامين الكمبيوترات الشخصية 

 والمحمولة ليس مقصورا علي الدخول المادي بل ايضا ضوابط الدخول المنطقي.

تي يمكن ان تستخدمها الوحدة لتقيل خطر االفصاح عن البيانات الحساسة المخزنة في بعض الضوابط ال     

 الكمبيوترات المحمولة:

  نقش عالمة الوحدة او الرقم المتسلسل او اسم الوحدة علي الكمبيوتر المحمول بواسطة عالمة غير قابلة للكشط

 او االزالة

 ةاستخدام كابل لربط الكمبيوتر المحمول علي  الطاول 

 حفظ نسخة احتياطية من المعلومات المهمة 

 تشفير البيانات باستخدام برامج تشفير معروفة 

 اعطاء العاملين كلمة سر لمنع دخول االفراد علي الملفات بدون اذن 

 تنشيط القفل االلي في الكمبيوترات في حالة عدم االستخدام 

 

 عناصر الرقابة علي البيئة

باالحداث الطبيعية كالزالزل و العواصف. و نتائج هذه االحداث الطبيعية يمكن ان  المخاطر البيئية ابتداًء متعلقة

 تقود الي انواع مختلفة من المشاكل كزيادة الطاقة و التي لها اثر سالب علي بنية المعلومات.

 هناك عدد من عناصر الرقابة التي يمكن ان تستخدمها االدارة للحد من المخاطر البيئية:

 هكاشفات الميا 

 مكتشف النار المحمول 

 مكتشف الدخان 

 دليل انذار النار 

 نظام اخماد الحريق 

 الفحص المنتظم بواسطة ادارة الحريق 

 حوائط ضد الحريق 

 حماية االندفاع الكهربائى 

 مولد كهرباء غير قابل للتذبذب 

 جهاز اغالق الكهرباء في حالة الطوارئ 
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 استمرارية خدمات تقنية المعلومات 

تحدث الكارثة في نظام المعلومات علي الوحدة ان تكون لها خطة جاهزة الرشاد العاملين في عندما        

 الوقت الذي تعيد فيه ارجاع الوظائف االساسية للبيانات اوال.

عند تطوير خطة استعادة البيانات و استمرارية االعمال هناك عدة مراحل يجب ان تقوم بها الوحدة. يمكن       

 طيط استمرارية االعمال الي المراحل االتية: تقسيم عملية تخ

 تحليل االثر علي االعمال

هذ المراحلة تشمل تحديد االحداث المختلفة و التي يمكن ان يكون لها االثر علي الخدمات اما علي 

المستوي المالي او الموارد البشرية او من ناحية الشهرة. االشخاص المشتركون في هذه المرحلة يجب ان يكون 

لهم الفهم العميق بوحدة االعمال و والعمليات الرئيسية للوحدة و موارد تقنية المعلومات المستخدمة بواسطة 

الوحدة لدعم العمليات الرئيسية. االشخاص المشتركين في هذه المرحلة عادة يكونون من االدارة العليا و ادارة 

 تقنية المعلومات.

معلومات كالشبكات, البنية التحتية لتقنية المعلومات, التطبيقات, يجب انشاء عملية تصنيف اهمية موارد ال 

البيانات, الخ و التصديق عليها بواسطة االدارة العليا. هناك عدد من من الجوانب يجب اخذها في الحسبان عندما 

 ها للوحدة:تحدث الكارثة بما في ذلك عملية االستعادة. يمكن تقسيم النظم الي اربع مجموعات, بناًء علي اهميت

  "الوظائف التي ال يمكن القيام بها اال عند استبدالها بقدرات مثيلة.  –النظم الحرجة "ذات االهمية القصوي

التطبيقات الحرجة ال يمكن القيام بها بطرق يدوية. قابليتها للتوقف قليلة جدا. و تكلفة استراجاعها دائما عالية 

 جدا.

  يمكن القيام بها يدويا لفترة قصيرة و قابليتها للتوقف اعلي من التطبيقات النظم الحيوية : تلك الوظائف التي

 الحرجة بكثير. تكلفة استعادتها قليلة ويتم استعادتها  في فترة قصيرة.

  هذه الوظائف التي يمكن القيام بها يدويا و بتكلفة معقولة و فترة اطول من الزمن. –التطبيقات الحساسة 

  هذه الوظائف التي يمكن القيام بها يدويا و لفترات اطول بتكلفة قليلة للوحدة و تحتاج  –التطبيات غير الحرجة

 الي القليل جدا الدخالها او استعادتها في النظام.

 تطوير استراتجيات استعادة االعمال

بعد تحديد االحداث المختلفة التي لها تاثير علي الوحدة فالمرحلة الالحقة هي تحديد استراتيجيات 

 االستعادة الممكنة لالحداث و اختيار االستراتيجية االكثر مالئمة لالستعادة من الكارثة.

اختيار استراتيجية االستعادة تعتمد علي اهمية عمليات الوحدة و علي الزمن و تكلفة االستعادة و مواضيع 

لفة الوقت المقبول لالستعادة التامين. وأكثر استراتيجية مالءمة يمكن اختيارها بواسطة المنظمة ، حيث تكون تك

معقولة مقارنة باحتمال الحدوث كما حدد فى تحليل أثر النشاط. هناك استراتجيات بديلة مختلفة يمكن ان تاخذها 

الوحدة في الحسبان عند تطوير استراتيجية االستعادة. عندما تقضي الكارثة علي الموقع االساسي البد ان تكون 

 خارج الموقع و التي يمكن استخدامها كدعم بديل. و يتضمن هذا:للوحدة خدمات اسناد متاحة 

  هذه التسهيالت يجب ان تخصص لالستعادة الموقتة و يمكن ان تستخدم كاسناد الي  –امكانية معالجة مزدوجة

للتطبيقات الحرجة. يمكن ان تتراوح في الشكل من مواقع كخط ساخن علي أهبة االستعداد وفقاً التفاقيات 

. واحدة من محاسن استخدام مثل هذه التسهيالت قلة مشكالت التنسيق و التوافق عند حدوث الكارثة. متبادلة

 هناك مبادئ قليلة يجب وضعها في البال عند اختيار هذا المدخل.

 الموقع الذي يتم اختياره يجب اال يكون عرضة لذات الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها الموقع االساسي 



173 
 

 ناك استراتيجية تنسيق بين البرامج و االجهزةيجب ان تكون ه 

 البد من ضمان توفر الموارد 

 البد ان تكون هناك اتفاقية العطاء اولوية اضافة التطبيقات 

 االختبار للدور مطلوب 

  هي المواقع المطورة و المعدة بالكامل و جاهزة للتشغيل في فترة قصيرة.  يجب ان تكون  –المواقع الساخنة

لبرامج متوافقة تماما مع تلك التي في الوحدة. عند استخدام هذه االمكانات ما علي المنظمة اال الحواسيب و ا

تحريك العاملين لمباشرة مهامهم. تكلفة هذه المواقع دائما عالية لكن يمكن مقارنها بتكلفة سياسة التامين اذا تم 

 تخطيطها بصورة جيدة هذه التسهيالت تستخدم فقط لفترات قصيرة.

 هي المواقع المطورة والمعدة جزيئا مع ربط شبكي و اجهزة ملحقة. المواقع الدافئة اقل تكلفة  –واقع الدافئة الم

 من الساخنة و يكن ان تكون جاهزة في خالل ساعات قليلة

  هذه المواقع توفر فقط بيئة اولية و  كل االجهزة يجب توفيرها الي الوحدة. من جديد. تنشيط  –المواقع الباردة

 لموقع قد ياخذ زمن طويل الن كل االجهزة محتاجة ان تشتري و تركبا

  هذه اتفاقات بين الفروع ضمن الوحدة. او  –االتفاقات المتبادلة مع فروع من الوحدة. او من وحدات اخري

وحدات اخري ذات تطبيقات و اجهزة مثيلة. هذه الوحدات توعد ان توفر زمن في اجهزتها لبعض عندما يحصل 

 طارئ.

 تطوير خطة مفصلة

الخطة المفصلة يجب ان تتعامل مع جميع المواضيع المتعلقة باالستعادة من الكارثة. والعوامل التي يجب اخذها 

 في االعتبار عند تطوير الخطة هي:

 الجاهزية قبل الكارثة 

 خطة للتقييم 

 كيف يتم اعالن الكارثة 

  يجب ان تستعاد اوال.تحديد اجراءات االعمال و موارد تقنية المعلومات التي 

 تحديد واضح للمسؤليات في الخطة 

 تحديد واضح لالشخاص المسؤلين في كل وظيفة في الخطة 

 تحديد واضح لمعلومات العقد 

 شرح خسائر االستعادة خطوة بخطوة 

 .تحديد  واضح للموارد المختلفة المطلوبة لالستعادة و استمرار عمليات الوحدة 

  التكوين/ التاسيس او التركيبتطبيق خطوة بخطوة لمرحلة 

يجب فهم و توثيق الخطة بصورة جيدة. نسخ من الخطة الحديثة يجب االحتفاظ بها بعيدا و تمليك اي من 

 المشاركين نسخة منها.

 تنفيذ و اختبار و صيانة الخطة

ب ان يحقق عند اختبار الخطة يجب ان تجدول لمنع وتقليل حدوث اضطرابات في التشغيل العادي. االختبار يج

 االتي:

 اكمال الخطة بالتمام 
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 تقييم اداء االفراد المشاركين 

 تقييم تدريب و ادراك االفراد غير المشاركين في استمرارية االعمال 

 قياس  كفاءة و قدرة موقع االسناد للقيام باداء العمليات المحددة 

 تقييم القدرة علي استعادة الملفات الحرجة 

  ة و المعدات التي تم اعادة تخصيصها.تقييم حالة و كمية االجهز 

 قياس االداء العام للعمليات التشغيلية وانشطة معالجة نظم المعلومات 

 انواع االختبارات التي يمكن القيام بها:

  تحليل الخطة و تشمل المشاركين االساسين في تنفيذ الخطة. االختبار الورقي عادة يسبق  –االختبار الورقي

 االختبار 

  عادة اختبار محلي كامل. هذا االختبار يجب ان يتم بصورة دورية في جوانب الخطة و هو  –االستعداد اختبار

 اكثر فعالية من ناحية التكلفة

  و هو خطوة متقدمة علي اضطراب الخدمات الفعلي –االختبار التشغيلي الكامل 

 بار يجب تحديث الخطة بناًء علي النتائج.  عند اختبار الخطة كل النتائج يجب توثيقها و االحتفاظ بها. بعد كل اخت

 ضوابط الدخول المنطقية

ضوابط الدخول المنطقية مبنية في النظام لمنع المستخدمين غير المسموح لهم من استخدام 

التطبيقات. في اغلب الحاالت الوحدات تطلب من الشخص توثيق نفسه عندما يتستخدم الشبكة. عندما يدخل 

ساله التطبيق من اسم المستخدم و كلمة المرور. اذا كان المستخدم الول مرة فان مشرف الشخص علي التطبيق ي

البرامج البد ان يعطيه اسم مستخدم و كلمة مرور. يجب علي كلمة المرور ان تجبر المستخدم ان يغيرها بعد 

لمرور. في بعض دخولها للنظام. طول و صعوبة كلمة المرور تعتمد علي سياسة الوحدة فيما يتعلق بكلمة ا

االحيان فان الوحدة تعتمد دخول منفرد. المستخدم يمكن ان يستخدم كلمة مرور واحدة للدخول الي شبكة و 

تطبيقات الوحدة. اسم المستخدم و كلمة المرور ما هي الطريقة الواحدة التي تستخدمها الوحدات للدخول الي 

في التطبيق فيجب تطبيق اجراءات تامين اضافية تتضمن  شبكاتها و تطبيقاتها. عندما تكون هناك معلومات مهمة

 الطلب من الشخص المستخدم ان يعرف نفسه.

عندما يستخدم الشخص التطبيق فان ملفه الذي تم وضعه يجب ان يتوافق مع وصفه الوظيفي و 

لمعنية باستخدام المهام التي يقوم بها.  عادة الموافقة علي اضافة الشخص في التطبيق يعطي الي مدير االدارة ا

 التطبيق. 

االشخاص يجب اعطائهم مستويات مختلفة للدخول طبقا للوظائف التي يقومون بها في الوحدة. مثال, الشخص 

الذى يسجل الفواتير يجب اال يعطي دخول للمصادقة عليها. عندما يغادر الشخص الوحدة فان الدخول الذي منح 

 له يجب ان يوقف في الحال.

 المرور لالشخاص لالتي:يتم منح كلمة 

  للتمكن من الدخول الي شبكة الوحدة و تطبيقاتها 

 ضمان المساءلة في التطبيق 
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في بعض الظروف ) نسبة للحجم او عدم المعرفة( الوحدة الخاضعة للمراجعة قد تستخدم متعاقد 

د من ان الضوابط للقيام ببعض وظائف تقنية المعلومات. يجب التركيز علي انه في هذه الحاالت يجب التاك

 المناسبة في مكانها الصحيح فيما يتعلق بالمتعاقد.

 االخذ في االعتبار المخالفات 3.3.10

 ما هي المخالفة؟

االخطاء في القوائم المالية يمكن ان تكون بسبب الخطأ او المخالفة و الفرق هو ان المخالفة هي 

 (ISSAI 1240, 2)خطاء مقصود و الخطاء غير مقصود. 

نوعين من المخالفات و هي المخالفات المالية و سوء اسخدام االصول. علي الرغم من ان المراجع يمكن هناك 

ان يشك او في حاالت نادرة يستطيع تحديد المخالفة, المراجع ال يستطيع التحديد من ناحية قانونية ان المخالفة 

 (ISSAI 1240, 3)قد حدثت فعال. 

 ما يليي:المخالفة المالية يمكن تحقيقها ك

 تزوير و تغيير السجالت المحاسبية او المستندات المؤيدة التي تعد منها القوائم المالية 

 العرض الخاطئ او حذف العمليات المالية, االحداث او المعلومات الجوهرية من القوئم المالية 

 عرض و االفصاحتطبيق خاطئ و متعمد للمبادئي المحاسبية المتعلقة بالمبالغ, التصنيف, السلوك او ال 

  االستغالل, متضمنا سوء استخدام السلطة او الموقع الغراض مالية شخصية او لشخص قريب او ذو عالقة

 عمل.

 سوء استخدام االصول يمكن تحقيقه بعدة طرق:

  اختالس المقبوضات )مثال سوء استخدام التحصيالت من حسابات المدينين او تحويل التحصيل المتعلقة بالديون

 المشطوبة الي حسابات بنكية شخصية(.

  سرقة اصل مادي او معنوي )سرقة المخزون لالستخدام الشخصي او لبيعه او سرقة الخردة لبيعها, التأمر مع

 الموردين باالفصاح عن المعلومات التكنولوجية مقابل قبض مبالغ.

 فعيات لموردين وهمين, المبالغ التي السبب في جعل الوحدة تدفع مبالغ لمواد او خدمات لم تستلم بعد )مثال د

 تدفع راجعه بواسطة المورد لوكالء او مناديب المشتريات مقابل تضخيم االسعار و الدفعيات للعاملين الوهمين.(

  .)استخدام اصول الوحدة لالغراض الخاصة ) مثال رهن اصول الوحدة لقرض شخصي و لشخص ذو عالقة 

 ز بعض العوامل:عادة يتم ارتكاب المخالفات عند برو

  الحوافز او الضغوط الرتكاب مخالفات التقارير المالية قد تكون موجودة عندما تكون االدارة تحت ضغط لتحقيق

الهدف ) من المحتمل ان يكون غير واقعي( إن ادارة و عاملين القطاع العام قد يكونون تحت ضغط لتقديم 

 خدمات ذات جودة عالية بموارد شحيحه.

 ارتكاب مخالفة  عند وجود امكانية تجاوز الرقابة الداخلية . ضعف المهارات ووجود كميات كبيرة   هناك امكانية

 من العمليات النقدية  ذات القيمة القليلة و تكون سائدة في العمليات التشغلية.

  تبريرافعال المخالفات عندما يكون العاملين )بما في ذلك االدارة( لديهم قيم اخالقية تسمح لهم بارتكاب االفعال

 ISSAI)غير النزيهة. المرتبات الضعيفة في القطاع العام قد تقود العاملين الي اساءة استخدام االموال . 

1240 P5) 
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تقع بالدرجة االولي علي االدارة او المسؤلين عن الحوكمة.  المسؤلية االولية في منع المخالفات و اكتشافها

(ISSAI 1240, 4) 

 

 

 

 مسؤلية المراجعين

مسؤلية المراجعين هي الحصول علي تأكيد معقول ان القوائم المالية خالية من االخطاء الجوهرية, اذا كانت 

 (ISSAI 1240, 5)بسبب المخالفات او الخطاء. 

المراجعة قد تكون هناك اخطاء جوهرية لم يتم اكتشافها, علي الرغم من ان المراجع و نسبة للقصور الكامن في 

خطط  ونفذ المراجع بطريقة جيدة. و هذا صحيح تماما في حالة المخالفات, وعندما يكون مخاطر اكتشاف 

 االخطاء الجوهرية عالية نسبة النطباق السيناريوهات  التالية:

 المخالفة يحاول اخفائها و في اغلب االحيان يتبع طريقة معقدة  و منظمة  الشخص )او االشخاص( الذي ارتكب

 وبحذر لعمل ذلك. و قد يضمن هذا الغش, فشل مقصود في تسجيل العمليات و تضليل مقصود للمراجع.

  .تآمر بين اكثر من موظف و عادة هذا يجعل اكتشاف المخالفة صعبا خالل المراجعة الروتينية(ISSAI 

1240, 6) 

 شاركة االدارة في المخالفة وذلك عندما تكون سجالت المحاسبة قابلة للتزوير بسهولة, عرض المعلومات م

 المزورة, وتجاوز الرقابة الداخلية.

 اهدف المراجع هي:

 تحديد مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية بسبب المخالفات 

  يتعلق بتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية نتيجة للمخالفاتالحصول علي ادلة المراجعة المناسبة و الكافية فيما 

  االستجابة المناسبة للمخالفات و المخالفات المشتبهة التي تم تحديدها خالل عمل المراجعة و ذلك من خالل

 تصميم و تنفيذ االستجابة المناسبة

قد تكون يجب علي المراجع ان يتحلي بروح الشك خالل عملية المراجعة, يعرف ان المخالفة 

موجودة, بالرغم من خبرة المراجع مع الوحدة و ادارتها. لهذا السبب فان روح الشك التي يتحلي بها المراجع 

مهمة خالل عملية المراجعة, واضعا في االعتبار ان احتمالية االخطاء الجوهرية نتيجة للمخالفات قد تكون 

 (ISSAI 1240, 8) فعالة الكتشاف االخطاء.موجودة و الضوابط الفعالة الكتشاف االخطاء قد ال تكون 

(ISSAI 1240, P7) 

 المهددات للحفاظ على الشك المهني قد تكون موجودة لألسباب التالية::

  طبيعة العاملين اوالعالقات المهنية كنتيجة للعمل السياسي/ البيئة 

 حصرية والية مراجعة القطاع العام ، مما يؤدى إلى عدم وجود 

 المنافسين

   بعض البيئات ال توجد متطلبات لتدوير المراجعين.في (ISSAI 1240, P8) 

اذا لم يكن للمراجع اعتقاد خالف ذلك فانه يجب ان يقبل السجالت و المستندات علي اساس انها حقيقية.اما اذا 

اك عدم كان للمراجع اعتقاد ان المستندات غير موثقة او قد تم تغييرها بدون االفصاح عن ذلك للمراجع او هن
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 ثبات في استجابة االدارة او المسؤلين عن الحوكمة علي المراجع ان يقوم بإجراء فحص و اختبارات اضافية.

(ISSAI 1240, 12-14) 

 اعتبارات تاثير المخالفات علي مدخل المراجعة

سؤل عن علي فريق المراجع مناقشة تعرض القوائم المالية الي اخطاء جوهرية نتيجة للمخالفة. المراجع الم

المراجعة يجب ان يتاكد ان الموضوعات المهمة قد تم توصيلها الي اعضاء الفريق الذين لم يشتركوا في النقاش. 

(ISSAI 1240, 15) ( (التخطيط االستراتيجي مسودة نقاش فريق عمل 15)ارجع الي ورقة عمل رقم

 المراجعة(

 (ISSAI 1240, 16)تحديد مخاطر االخطاء الجوهرية نتيجة للمخالفات 

 يجب علي المراجعين سؤال االدارة و الحصول علي االدلة االتية:

 تقييم االدارة المتعلقة بمخاطر المخالفات 

  اجراءات االدارة في تحديد و االستجابة الي مخاطر المخالفات في الوحدة, بما في ذلك اي عمليات محددة او

 ارصدة حسابات عندما يكون احتمال المخالفات كبيرا

 ير االدارة المرفوعة للمسؤلين عن الحوكمة, او وحدات حكومية اخري او للعاملين الذين لديهم عالقة بعملية تقار

 ,ISSAI 1240)التحديد و االستجابة لمخاطر المخالفات و رؤية االدارة في الممارسات و السلوك االخالقي 

17, P11) 

  .اي مخالفة فعلية, محل شك او اتهام اثرت علي الوحدة تم تحديدها من خالل مثال انشطة المراجعة الداخلية

(ISSAI 1240 , 18,19) 

  إن الرقابة الداخلية يتم تاسيسها بواسطة االدارة لتخفيض مخاطر المخالفات. وإن عمليات التحديد و االستجابة

 (ISSAI 1240, 20) اسطة المسؤلين عن الحوكمة.الي مخاطر المخالفات يتم مراقبتها بو

  ما اذا كان اي من المسؤلين عن الحوكمة او الرسمين او اعضاء مجلس االدارة او اي عضو في لجنة

 ISSAI) (التشريعات لديه علما ان هناك مخلفات فعلية او مشتبهة تاثر علي الوحدة الخاضعة للمراجعة.

1240, 21; P12  

 عالقات غير طبيعية او غير متوقعة ظهرت من خالل الفحص التحليلي لاليرادات قد تشير  ما اذا كان هنا اي

 (ISSAI 1240, 22)الي ان هناك مخاطر اخطاء جوهرية بسبب المخالفات. 

  ما اذا كان هناك اي معلومات تم الحصول عليها خالل المراجعة تشير الي وجود عوامل مخاطر المخالفات

(ISSAI 1240, 23) 

  اذا كان هناك اي معلومات تم الحصول عليها خالل عملية تقييم المخاطر االخري تشير الي وجود عوامل ما

مخاطر المخالفات. في الوقت الذي تعني فيه عوامل مخاطر المخالفات ان هناك مخالفات فعليه, فانها عادة توجد 

ما اذا كان هناك اي  يجة للمخالفاتفي الظروف التي تحدث فيها المخالفات مؤشرات مخاطر اخطاء جوهرية نت

 (ISSAI 1240, 24)معلومات تم الحصول عليها خالل المراجعة تشير الي وجود عوامل مخاطر المخالفات 

يجب علي المراجع ان يتعامل مع مخاطر المخالفات علي انها جوهرية و بناًء علي ذلك علي المراجع ان يفهم 

 (ISSAI 1240, 27)نظام الرقابة للوحدة ذات الصلة بما في ذلك انشطة الرقابة المتعلقة بالمخاطر. 

رجة الي قليلة االهمية. و بناًء اهمية عوامل المخاطر تختلف فيما بين اعمال المراجعة و بين الوحدات من ح

علي ذلك فان علي فريق المراجعة ان يتخذ قراره المهني بشأن المخاطر منفردة او مجتمعة.  عند بروز عوامل 
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للمخاطر فعلي فريق المراجعة ان يقييم ما اذا كان هناك عوامل اخري او اجراءات رقابية تقلل من تلك المخاطر 

 التي تم تحديدها. او تفاقم عوامل تلك المخاطر

عندما تحدد المخاطر هذا ال يعني بالضرورة ان كل نظام الرقابة غير فعال او ان هناك مخاطر مخالفات. هي 

 فقط ترفع من ادراك فريق المراجعة و يجب ان يعطي الفريق اعتباراً لذلك.

ي مستوي القوائم المالية و يجب علي المراجع ان يحدد و يقييم مخاطر االخطاء الجوهرية نتيجة للمخالفات عل

 (ISSAI 1240, 25)علي مستوي التأكيد للجزء الخاضعة للمراجعة. 

 التقييم الكلي علي مستوي القوائم المالية

لتحديد التعامل مع المخاطر التي تم تحديدها نتيجة لمخاطر االخطاء الجوهرية الناتجة من المخالفات علي 

 المراجع:مستوي القوائم المالية يجب علي 

  تعين االفراد و االشراف عليهم اخذاً في االعتبار المعرفة و المهارات و القدرات لهؤالء االفراد و مخاطر

 االخطاء الجوهرية

 االخذ في االعتبار السياسات المحاسبية للوحدة الخاضعة للمراجعة 

 عة. يدخل عنصر عدم امكانية التوقع في اختيار طبيعة, زمن و مدي اجراءات المراج(ISSAI 1240, 28, 

29)  

(. التخطيط االستراتيجي قائمة 7تعرض قائمة مراجعة المخالفات )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل) 

فحص المخالفات ( عوامل المخاطر المالئمة لتقييم مخاطر المخالفات علي مستوي القوائم المالية. هذا ال يعني 

وامل مخاطر اخري برزت من جراء فهم فريق المراجع ان القائمة بالضرورة محصورة و قد توسع لتشمل ع

 للوحدة و طبيعة انشطتها.

 تقييم مخاطر المخالفات علي مستوي التأكيد للجزء الخاضع للمراجعة

يجب علي المراجع القيام باداء اجراءات المراجعة استجابة لتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية الناتجة  

 (ISSAI 1240, 30)من المخالفات علي مستوي الجزء الخاضع للمراجعة. 

االدارة في موقع متفرد فيما يتعلق بارتكاب المخالفات الن لديها القدرة علي تجاوز نظم الرقابة التي تعمل 

صورة فعالة و تقوم بتزور السجالت المحاسبية و تعد قوائم مالية مزورة.  علي الرغم من اختالف مستوي ب

مخاطر تجاوز نظم الرقابة بواسطة االدارة من وحدة الي وحدة اال ان وجود المخاطر يوجد في الوحدات. نسبة 

لجوهرية بسبب المخالفات يصبح مهما. الي عدم قابلية حدوث تجاوز نظم الرقابة للتوقع فان مخاطر االخطاء ا

(ISSAI 1240, 31) 

 هذا التأكيد يتم عمله خالل مرحل التخطيط التفصيلي للمراجعة. 

توصيف النظام(  .( التخطيط التفصيلي والعمل الميداني1خالل اعداد توصيف النظام )الرجوع الي ورقة عمل)

التأكيدات. مخاطر المخالفات عادة تحدد علي انها  علي المراجع ان يحدد و يقييم مخاطر ارصدة الحسابات و

مخاطر مهمة و تبعا لذلك يجب علي المراجعين تقييم  تصميم  و تنفيذ عناصر الرقابة المتعلقة بها )ارجع الي 

( التخطيط التفصيلي والعمل الميداني  . االعتماد علي عناصر الرقابة الجوهرية للجزء 2ورقة عمل رقم )

 ة(الخاضع للمراجع

و بالنسبة لهذا يمكن للمراجع تحديد العالمات الحمراء )مخاطر المخالفات( في مراجعة الجزئية المعينة. 

العالمات الحمراء عبارة النقاط الشاذة التي تؤشر الي دالئل او مؤشرات وجود حاالت مصحوبة بالمخالفات 

 كاالتي:
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 ة النفقات(الفواتير التي ال تتساوي مع اوامر الشراء )حدوث او سالم 

 )الدفعيات التي ال تساوي الفواتير )حدوث او سالمة النفقات 

 )تضخيم الفواتير او تقليل تسليم الكميات بواسطة المورد )حدوث او سالمة النفقات 

 )المرتبات غير المستلمة لم تورد الي امين الخزنة )حدوث او سالمة النفقات االفراد 

  ( ادارة االصول ضعف فصل السلطات في ادارة االصول– )وجود االصول 

  وجود االصول( –رقابة مادية ضعيفة لالصول ) ادارة االصول 

  )عدم وجود رقابة علي اكتمال تسجيل الدخل المستلم ) اكتمال تسجيل االيرادات(ISSAI 1240, 26) 

  )الرسوم المحملة اقل من تلك المحددة بواسطة الحكومة ) اكتمال تسجيل االيرادات (ISSAI 1240 

P15)(ISSAI 1240, 26)  

للتعامل مع مخاطر تجاوز نظام الرقابة بواسطة االدارة علي المراجع ان يصمم وينفذ اجراءات المراجعة من 

 اجل:

  اختبار سالمة قيود اليومية ذات االهمية النسبية التي تم تسجيلها في دفتر االستاذ خاصة خالل نهاية السنة وليقوم

غير سليم او غير طبيعي عن معالجات اليوميات.مثال لذلك خصصة الخدمات  بطرح اسئلة عن اي نشاط

الحكومية, شراء او بيع العقارات الخ. والنظر  فيما اذا كان هناك حوجة الجراء اختبارات اضافية للقيود اليومية 

 (ISSAI 1240, 26) (ISSAI 1240, 32)او التسويات. 

 ز في الحكم و اتخاذ القرارات اإلدارية والتي قد تسبب في حدوث فحص التقديرات المحاسبية واستعراض التحي

 (ISSAI 1240, 32)اخطاء جوهرية نتيجة للمخالفات. 

  تقييم المبررات االقتصادية من العمليات الجوهرية التي خارج نشاط االعمال العادية اوبطريقة اخري هي غير

 (ISSAI 1240, 32)عادية. 

قد تكون هناك حاجة للقيام باجراءات مراجعة اضافة للتي ذكرت اعاله من اجل التعامل مع مخاطر معينة او 

 (ISSAI 1240, 33)مخاطر اضافية متعلقة بانتهاك االدراة لنظم الرقابة. 

  :خالل تقييم ادلة المراجعة

 ي تم القيام بها قرب نهاية المراجعة علي المراجع الوضع في االعتبار ما اذا كانت نتائج الفحص التحليلي الت

متسقة مع معرفة المراجعة بالوحدة الخاضعة للمراجعة. عند تكوين الملخص النهائي للمراجعة في القوائم المالية 

يجب الوضع في االعتبار اثر كل االخطاء الجوهرية بسبب المخالفات والتي لم يتم اثباتها سابقا. العالقات غير 

 ISSAI) لمتوقعة مثال في حساب االيرادات قد تدل علي تزوير المعلومات المالية.العادية او غير ا

1240.13) (ISSAI 1240, 34) 

  بالنسبة لالخطاء المحددة علي المراجع ان يضع في االعتبار ما اذا كان يوجد مؤشر الي مخالفة. اذا كان هناك

جوانب المراجعة االخري, باالخص موثوقية  اي مؤشر فيجب علي المراجع ان يضع في االعتبار اثر ذلك علي

 (ISSAI 1240, 35)تمثيل االدارة. 

  عند تحديد ما اذا كان الخطأ جوهريا ام ال و للمراجع سبب في ان يعتقد انه نتيجة لمخالفة و ان االدارة

بسبب  )باالخص االدارة العليا( قد تكون متورطة فعلي المراجع ان يعيد تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية

المخالفات و اثر نتائجها علي طبيعة, زمن و مدي اجراءات المراجعة للتعامل مع المخاطر التي تم تقييمها. 
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يجب علي المراجع ان يقييم ما اذا كان الظروف تشير الي ان العاملين, االدارة, اطراف اخري متورطين في 

 (ISSAI 1240, 36)عليها سابقا.  تآمر عندما ياخذ في اعتباره موثوقية االدلة التي تم الحصول

  عندما تكون القوائم المالية مزورة بصورة  كبيرة نتيجة للمخالفات علي المراجع ان يضع في االعتبار اثر ذلك

علي كل المراجعة. موثوقية االدلة التي تم الحصول عليها سابقا عندما يتم الوضع العتبار احتمالية المخالفات. 

(ISSAI 1240, 37) 

  كان نتيجة لالخطاء الجوهرية بسبب المخالفات او اشتباه المخالفات ان اصبحت مقدرة المراجع علي مواصلة اذا

 المراجعة موضع تسآئل فان علي المراجع ان:

o  يحدد المسئولية المهنية و القانونية في الظروف المعينة بما في ذلك االخذ في االعتبار الحاجة الي رفع تقرير

 (ISSAI 1240 .19)التنظيمية.  منفصل الي السلطات

o  .تحديد ما اذا كان بحاجة الي طلب مساعدة مراجعو الشرعية متي ماكان ذلك ممكنا(ISSAI 1240, 38) 

 :علي المراجع الحصول علي تمثيل مكتوب من االدارة حول مسؤليتها و علمها بالمخالفات بما في ذلك االتي 

o  اعالن االدارة عن مسؤليتها عن تصميم و تنفيذ نظام الرقابة الداخلية لمنع و اكتشاف المخالفات 

o حقيقة ان كل مخاطر المخالفات و نتائج تقييم االدارة تم االفصاح عنها للمراجع 

o  المتعلقة ب:كل المعرفة بالمخالفات و المخالفات المشتبهة التي تاثر علي الوحدة الخاضعة للمراجعة بما في ذلك 

 االدارة 

 العاملين الذين لديهم ادوار مهمة في الرقابة الداخلية 

 االخري في حال ان المخالفات لها اثر هام علي القوائم المالية 

  معرفة اي اتهامات بالمخالفات او حاالت اشتباه المخالفات التي تم التبليغ عنها بواسطة العاملين او العاملين

( ملخص 2)ارجع الي ورقة عمل رقم ) (ISSAI 1240, 39)السابقين  او المحلين او المنظمين او االخرين. 

 خطاب تمثيل االدارة( .2 المراجعة

 

 توصيل المخالفات

لمراجع مخالفات او حصل علي معلومات تشير الي احتمال وجود مخالفات يجب علي اذا حدد ا 

المراجع توصيل هذه المواضيع اول باول الي المستوي االداري او المسؤلين عن الحوكمة في اعجل ما تيسر. 

(ISSAI 1240, 40) 

لحوكمة باول باول يجب علي المراجع توصيل المخالفات او المخالفات المشتبهة الي المسؤلين عن ا 

 و المتعلقة:

  االدارة 

 العاملين الذين لديهم ادوار في الرقابة الداخلية 

  .االخري في حال ان المخالفات لها اثر هام علي القوائم المالية(ISSAI 1240, 42) 

اذا المراجع حدد مخالفات او اشتبه في مخالفات علي المراجع ان يقدر ما اذا كان لديه مسؤلية  

قانونية للتقرير لجهات خارجية. هذه المسؤلية القانونية قد تنتهك المسؤلية المتعلقة بالسرية في بعض الظروف. 

و التنظيمية و السلطات االمنية و المدعي مسؤليات رفع التقارير المتعلقة بالمخالفات قد تشمل الجهات التشريعية 

  (ISSAI 1240, 43; P2; P21)العام و الشرطة. 
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سوء االستخدام المشتبه في الوحدة الخاضعة للمراجعة يجب ان يتم اخذه في االعتبار من الناحية الكمية 

ن يجب ان يضعوا في والنوعية. مراجعين القطاع العام ال يعطون تأكيد معقول في سوء االستخدام المكتشف لك

 (ISSAI 1240, P9)االعتبار الحاجة الي رفع تقرير عنها متي كان ذلك مالئما. 

المراجعين في بيئة محكمة الحسابات قدم يعملون بارتباط مع المدعي العام و الشرطة عندما يتعاملون مع 

الشرطة لفهم طبيعة الوحدة المخالفات المالية.  عليه يمكن ان يحصلوا علي معلومات من المدعي العام او 

 (ISSAI 1300, P12) (ISSAI 1315, P16)الخاضعة للمراجعة و بيئتها و لتقييم المخاطر. 

يجب علي المراجع االخذ في االعتبار ما اذا كان هناك مواضيع اخري متعلقة بالمخالفات يجب االفصاح عنها 

 (ISSAI 1240, 42)مع المسؤلين عن الحوكمة في الوحدة عندما تكون مالئمة لمسؤلياتهم. 

 توثيق المراجع يجب ان يتضمن االتي:

 قاش بين فريق المراحعة و المخاطر التي تم تحديدها و تقييمها و القرارات المهمة التي تم التوصل اليها خالل الن

 (ISSAI 1240, 44)المتعلقة باالخطاء الجوهرية بسبب المخالفات علي مستوي القوائم المالية و التأكيدات. 

 لمالية  اجراءات المراجعة التي تم القيام بها علي المخاطر التي تم تقييمها بسبب المخالفات علي مستوي القوائم ا

و التأكيدات و الربط الواضح بينهما. نتائج اجراءات المراجعة التي تم القيام بها و المتعلقة بمخاطر المخالفات 

 (ISSAI 1240, 45)بما في ذلك التي صممت للتعامل مع انتهاك االدارة لنظم الرقابة الداخلية. 

 الفات غير قابلة للتطبيق علي التكليف. النتائج واالسباب لتحديد اي مخاطر اخطاء جوهرية نتيجة للمخ(ISSAI 

1240, 47) 

 التواصل مع االدارة و المسؤلين عن الحوكمة و المتعلق بالمخالفات 

ينبغي اإلشارة الي مرشد المخالفات الصادر من األجهزة العليا للرقابة للدول االفريقية الناطقة باالنجليزية 

 لدليل لمقتطفات من مرشد المخالفات.من هذا ا Eولتوضيحات اضافية الي الملحق 

 

 االجراءات المتعلقة بالمنزاعات و المطالبات 3.3.11

الدعاوي والمطالبات المتعلقة بالوحدة قد يكون لها اثر مهم علي القوائم المالية و عليه قد تحتاج الي االفصاح او 

للتقريراضافية مثال لتحديد الدعاوي عمل مخصص لها في القوائم المالية. المراجع قد تكون لديه مسؤليات 

  (ISSAI 1501.9; P7) والمطالبات المستقبلية و امكانية ان تكون ذات اثرمهم.

علي المراجع ان يقوم بإجراءات مراجعة من اجل ان يكون مدرك الي مطالبات او منازعات متعلقة بالوحدة 

 االجراءات قد تتضمن االتي:والتي قد تتسبب في اخطاء جوهرية في القوائم المالية. بعض 

  .يقوم بسؤال االدارة و المسؤلين عن الحوكمة بما في ذلك الحصول علي تمثيل مكتوب(ISSAI 1501.12) 

 .يقوم بسؤال االدارة عن االدارة القانونية المركزية ما هي المطالبات االدارية ضد الحكومة متي كان ممكنا 

(ISSAI 1501. P7) 

 مسؤلين عن الحوكمة و مراسالتهم مع المستشار القانوني للوحدةفحص محاضر اجتماعات ال 

  مراجعة حساب المصروفات القانونية مع الوضع في  البال انه توجد ادارة قانونية في الحكومة قد ال تكون لديها

    (ISSAI 1501. P8)حساب نفقات حكومية. 

  بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها استخدام اي معلومات تم الحصول عليها متعلقة بعمليات الوحدة

 بواسطة النقاش مع اي من العاملين داخل الوحدة او االدارة القانونية



182 
 

  أي معلومات أخرى يمكن أن تساعد في تحديد الدعاوى و المطالبات بما في ذلك وسائل اإلعالم التقارير و

ؤولين الشكاوى والمخبرين أو نتائج األداء الجمهور و ردود الفعل من أصحاب المصلحة ، ومعلومات من مس

  (ISSAI 1501.9; P9)ومراجعة الحسابات األخرى.. 

عندما يتم تحديد الدعاوي والمطالبات الحالية فيجب علي المرجع ان يبحث تواصل مباشر مع  

يجب ان المستشار القانوني للوحدة. يجب اعداد الخطاب بواسطة االدارة و يرسل بواسطة المراجع و الذي 

تطلب فية الوحدة من مستشارها القانوني ان يتواصل بشكل مباشر مع المراجع. االسئلة ممكن ان تكون عامة او 

خاصة اعتمادا علي االطار التشريعي الذي ينطبق علي الوحدة. استقاللية و موضوعية المستشار القانوني يجب 

   (ISSAI 1501. 10; 11; P11)ان تقييم بواسطة المراجع. 

اذا االدارة رفضت ان تعطي اذن للمراجع للتواصل مع المستشار القانوني للوحدة هذا يمثل تضييق لنطاق 

المراجعة و بصورة طبيعية يقود هذا الي تقرير متحفظ و االمتناع عن ابداء رأي. االثر علي تقرير المراجعة 

 ISSAI)ول علي ادلة مراجعة كافية. يجب اخذه في االعتبار بالطريقة ذاتها عندما يعجز المراجع في الحص

1501. 11)     

 االطراف ذات العالقة 3.3.12

 يمكن تعريف االطراف ذات العالقة علي انها:

  وحدة اخري لدي الوحدة الخاضعة للمراجعة تتحكم اوتؤثر تاثير مهم مباشر او غير مباشر من خالل واحد او

 اكثر من الوسطاء

   السيطرة التي تقع تحتها الوحدة الخاضعة للمراجعة وذلك من خالل:وحدة اخري تقع تحت ذات 

o تحت ملكية واحدة 

o مالكهم من اسرة واحدة لصيقة ببعض 

o االدارة العليا واحدة 

استثناء من ذلك الوحدات التي تحت سيطرة وزارة واحدة )فدرالية, اقليمية او محلية( ال تعتبر  

عمليات مهمة او تشترك الموارد الي مستوي معقول مع الوحدة اطراف ذات عالقة اال اذا كانت تشترك في 

    (ISSAI 1501. P5)االخري. 

علي المراجعين ان يقيموا ما اذا كان االستثناء من تعريف االطراف ذات العالقة للوحدات تحت  

سيطرة واحدة بواسطة الدولة قد يقود الي مخاطر عظيمة في المراجعة لوحدات القطاع العام. مثال ممكن ان 

في الوقت الذي قد ال يكون الوزير يسيطر علي عدد من الوحدات. يجب علي المراجع ان يحفظ في عقله انه 

تشترك هذه الوحدات في الموارد او يتعاملوا الي حد كبير فيما بينهم قد يكون هناك في الظاهر عمليات صغيرة 

حدثت و التي يمكن تعتبر غير عادية و قد يكون هناك حاالت قد ال تحدث فيها تعامالت مطلقا. مثال الوزير قد 

فع توزيعات االرباح الي وحدة اخري لكي يؤثر علي التدفقات النقدية و يؤثر علي احدي الوحدات بأن ال تقوم بد

( التخطيط االستراتيجي قائمة 8)ارجع الي ورقة عمل رقم )التاثير علي القرارات الخاصة بموائمة الموازنة. 

 مراجعة الرقابة الداخلية(

هذه العمليات قد تكون  قد يجد المراجعين ان العمليات بين الوحدات تقع تحت سيطرت نفس الوزير. 

في صورة تحويل اموال او علميات متعلقة بالنفقات باي وسيلة اخري الخفاء تجاوز الصرف علي الموازنة 

الحدي الوحدات. يجب تحديد هذه العمليات التي بين الوحدات القصي حد بعد ما يكون قد تم فحص هذه 

 العمليات للتأكيد المالئم و ذلك للتاكد من سالمتها.
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 هداف المراجع هي:ا

  للحصول علي فهم عمليات و عالقات االطراف ذات العالقة للوحدة الخاضعة للتعرف علي المخاطر بما في

 ذلك المخاطر المتعلقة بالمخالفات

  لتوضيح ما اذا كان القوائم المالية المتاثرة بهذه العالقات و العمليات تحقق العرض العادل وفقا الطار التقارير

 لمتبع و انها غير مضللة باي حال.المالية ا

  .لتوضيح ان العمليات مع االطراف ذات العالقة تمت وفق متطلبات القانون السائد(ISSAI 1550.9; P10; 

P11)    

 

 

 

 

 فهم عمليات االطراف ذات العالفة للوحدة الخاضعة للمراجعة

باالطراف ذات العالقة و العمليات المتعلقة علي المراجع ان يفهم عمليات الوحدة الخاضعة للمراجعة المتعلقة 

 ب:

  العالقة القانونية والتشريعات التنظيمية التي تحكم الوحدة الخاضعة للمراجعة و اطرافها ذات العالقة, مثال ما اذا

 كانت الوحدة وزارة او ادارة او وكالة او شكل اخر من الوحدات العامة.

 في ذلك انواع االنشطة الحكومية التي تقوم بها, برامجها و الوحدات  العمليات التشغيلية للوحدات العامة, بما

 الرئيسة المشتركة في ادارة هذه البرامج.

  ترتيبات السيطرة للوحدة لتمارس السيطرة. الملكية في القطاع العام قد ال تكون لديها االهمية كتلك التي في

 القطاع الخاص

 ام للتقارير المالية واجب التطبيق, بما في ذلك االفصاحات المتعلقة متطلبات التقارير الموصوفة في االطار الع

 بالعمليات مع االطراف ذات العالقة. 

  .التشريعات االخري و التي قد تكون مالئمة لقدرة الوحدة الخاضعة للمراجعة للتعامل مع االطراف ذات العالقة

قد يتضمن متطلبات لوحدات القطاع العام لتوضح و هذه قد تشمل االلتزام بمتطلبات قانون المشتريات, و الذي 

ان العمليات مع االطراف ذات العالقة قد تمت من دون تفضيل. أهلية الوحدة لتأسيس وحدات مملوكة بالكامل او 

 جزيئا يجب ان تحدد و توضع في االعتبار.

 في وحدات االقطاع العام  عندما توجد متطلبات تشريعية تطلب من المسؤلين عن الحوكمة و االدارة و العاملين

االفصاح عن مصلحتهم في الوحدات التي يتعاملون معها, فيجب علي المراجعين ان يطبق اجراءات تقييم 

المخاطر لتحديد و تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية التي قد تظهر من جراء عدم االلتزام بتلك المتطليات. )ارجع 

 ي قائمة مراجعة الرقابة الداخلية(( التخطيط االستراتيج8الي ورقة عمل رقم )

 التعامل مع مخاطر االخطاء الجوهرية

بناءا علي االجراءات اعاله علي المراجع ان يقييم مخاطر االخطاء الجوهرية,  تصميم و تنفيذ  

 االجراءات المالئمة للتعامل مع تلك المخاطر.

 االجراءات االتية يجب القيام بها في كل الحاالت:

 النقاش بين اعضاء فريق المراجعة الجوانب المتعلقة باالطراف ذات العالقة يجب ان يتضمن 
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  يجب علي المراجع ان يسأل االدارة عن االطراف ذات العالقة التي تم تحديدهم, طبيعة العالقة معهم و

 العلمليات التي تمت بينهم و بين الوحدة الخاضعة للمراجعة.

  الضوابط الموجودة للموافقة علي و تسجيل العمليات مع االطراف ذات علي المراجع ان يسأل االدارة من

 العالقة.

  فحص المستندات كمصادقات البنوك و المستشار القانوني, محاضر اجتماعات االدارة لتحديد العمليات مع

 االطراف ذات العالقة.

 ة و و ضع عليها عالمة حدد عوامل مخاطر المخالفات التي قد تظهر من التعامل مع االطراف ذات العالق

 كمناطق مخاطر مهمة.

  لكل العمليات الجوهرية والتي خارج النشاط العادي علي المراجع ان يسأل االدارة عن مدي اشتراك االطراف

ذات العالقة في تلك العمليات. قييم سالمة االسباب وراء القيام بعمليات كهذه و تأكد  انه قد تم الموافقة عليها 

بطريقة سليمة. علي المراجع ان ان يتعامل مع العمليات الجوهرية مع االطراف ذات العالقة و التي وتسجيلها 

 تمت خارج نطاق النشاط العادي للوحدة علي انها مصدر لمخاطر مهمة.

  عندما تكون هناك تشريعات اضافية واجبة التطبيق علي المراجعين ان يتأكدوا ان االدارة قد حصلت علي

يق الجهات التشريعية, وزارة المالية او الوحدة االم او االدارة المسؤولة. هذه االجراءات تطبق موافقة وتصد

 بغض النظر عن اهمية العملية او وقعها داخل او خارج النشاط العادي للوحدة الخاضعة للمراجعة.

 قة قد تمت بدون علي المراجع ان يحصل علي ادلة مراجعة كافية تاكد ان العمليات مع االطراف ذات العال

 (ISSAI 1550. 12;13;14;15;16;17;18;18; 19; 20; 23; P14;P15;P16)شروط تفضيلية. 

فهم العالقة و العمليات مع االطراف ذات العالقة مالئما لتقييم المراجعين في ما اذا كان ان عوامل المخاطر  

خالل االطراف ذات العالقة.حقيقة ان االدارة  المتعلقة بالمخالفات موجودة الن المخالفات من السهل ارتكابها من

قد تكون غير مدركة لكل العلميات و حقيقة إن االنشطة المزورة يمكن اخفائها تضيف الي القصور الكامن 

 ISSAI)للمراجع في اكتشاف االخطاء الجوهرية. التحلي بروح الشك مهم هنا من اجل تحديد المخاطر. 

1550. 5;6;7) 

لرجوع الي اي متطلبات تشريعية واجبة التطبيق علي وحدات القطاع العام علي المراجعين ا 

والعاملين و ذلك فيما يتعلق بالعمليات مع االطراف ذات العالقة. هذه التشريعات قد تمنع االشخاص و الوحدات 

قطاع العام من الدخول في عمليات مع االطراف ذات العالقة.  قد تطلب هذه التشريعات ايضا من العاملين في ال

ان يفصحوا عن مصالحهم في الوحدات التي يتعاملون معها  علي اساس تجاري او مهني. عندما توجد مثل هذه 

 التشريعات فان اجراءات المراجعة يجب ان توسع لتشمل اكتشاف حاالت عدم االلتزام بهكذا متطلبات.

علي االدلة الكافية  و المالئمة  يجب علي المراجع القيام بتصميم و تنفيذ اجراءات مراجعة للحصول 

فيما يتعلق بقيام االدارة بتحديد و االفصاح االطراف ذات العالقة و التأثير المهم للعمليات مع االطراف ذات 

العالقة علي القوائم المالية. يجب القيام بهذا حتي و لو ان االطار العام للتقارير المالية المطبق ال يطلب 

ما يكون هناك مؤشر ان هناك عمليات مهمة تم الدخول فيها مع االطراف ذات العالقة  افصاحات معينة. عندما

فان علي المراجع ان يقوم بتعديل و توسيع او اجراءات اضافية متي كان مالئما لمراجعة سالمة و اكتمال و دقة 

 (ISSAI 1550. 4;20)مثل هذه العمليات و التاكد من ان العرض العادل قد تم تحقيقه. 

 تحديد االطراف ذات العالقة غير المفصح عنهم
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اذا حدد المراجع ترتيبات او معلومات تشير الي وجود عالقات اطراف ذات عالقة  عمليات لم تقم  

االدارة بتحديدها او االفصاح عنها في السابق للمراجع, يجب علي المراجع تحديد ما اذا  الظروف المحيطة 

 (ISSAI 1550. 21)لعمليات. تؤكد وجود مثل هذه العالقات وا

 اذا حدد المراجع اطراف ذات عالقة لم يتم تحديدها او غير معروفة لالدارة:

 يجب علي المراجع توصيل ذلك الي بقية اعضاء الفريق 

 :عندما تكون هناك متطلبات لالدارة فيما يتعلق باالطراف ذات العالقة 

o لعالقة المحددة حديثا للتقييم االضافييطلب من االدارة تحديد العمليات مع االطراف ذات ا 

o .السؤال عن لماذا فشل نظام الرقابة الداخلية في تحديد و االفصاح عن هكذا اطراف ذات عالقة و هكذا عمليات 

  القيام باجراءات مراجعة تفصيلية مناسبة لالطراف ذات العالقة الجديدة او العمليات الجوهرية مع االطراف

 ذات العالقة.

 االعتبار المخاطر ان هناك اطراف او عمليات مع اطراف ذات عالقة مهمة موجود و ان االدارة لم  االخذ في

تقم بتحديدها او االفصاح عنها للمراجع مسبقا والقيام باجراءات المراجعة االضافية متي كان ذلك ضروريا. 

(ISSAI 1550. 22) 

 االجراءات للعلميات الجوهرية مع االطراف ذات العالقة

تحديد العمليات الجوهرية مع االطراف ذات العالقة و التي تكون خارج النشاط العادي للوحدة يجب ل 

 علي المراجع ان:

 :ان يفحص العقود و االتفاقات ان وجدت و تقييم ما اذا كان 

التقارير اذا كان مبرر العمل او )عدمه( للقيام بالعمليات يشير الي ان االطراف قد دخلت فيه للتورط في تزوير  (1)

 المالية او الخفاء سوء استخدام االصول

 شروط العمليات متسقة مع تفسيرات االدارة (2)
 العمليات قد تم تسجيلها و االفصاح عنها بطريقة سليمة و وفقا لالطار العام للتقاريرالمالية المتبع. (3)

 .الحصول علي ادلة المراجعة ان العمليات تم اجازتها والموافقة علها بطريقة سليمة (ISSAI 1550.23) 

اذا كان االدارة قامت بعمل تأكيد في القوائم المالية ان عمليات االطراف ذات العالقة تم القيام بها بشروط ليس 

 (ISSAI 1550. 24) بها تفضيل, فيجب علي المراجع ان يحصل علي ادلة تاكد سالمة هذا التأكيد.

متطلبات لالطراف ذات العالقة, يجب علي المراجع ان يحصل  اذا كان االطار العام للتقارير المالية المتبع حدد

 علي تمثيل مكتوب من االدارة و من المسؤلين عن الحوكمة متي كان ذلك مناسبا علي ان:

 .انهم قد افصحوا للمراجع عن شخصية االطراف ذات العالقة  وكل العمليات المتعلقة بها و التي هم يعلمونها 

 فصاح عنها بطريقة سليمة وفقا لإلطار العام.و قد قاموا بتسجيلها و اال 

اذا لم يكن المسؤلين عن الحوكمة مشتركين جميعهم في ادارة الوحدة فيجب علي المراجع ان يوصل المواضيع 

 ISSAI)الجوهرية التي تظهر خالل المراجعة المرتبطة باالطراف ذات تالعالقة الي المسؤلين عن الحوكمة. 

1550. 27) 

 التقرير

 وين رأي حول القوائم المالية يجب علي المراجع تقييم:لتك
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  هل العمليات مع االطراف ذات العالقة التي تم تحديدها, قد تم تسجيلها و االفصاح عنها بصورة سليمة وفقا

 لالطار العام للتقارير المالية المتبع

 رض العادل للقوائم المالية و تتسبب ما اذا كان اثر العالقة والعمليات مع االطراف ذات العالقة تمنع تحقيق الع

 (ISSAI 1550.25)في انها تكون مضللة. 

اذا لم يكن المراجع قادرا علي الحصول علي ادلة كافية حول االطراف ذات العالقة او العمليات مع االطراف 

ليات معهم غير ذات العالقة او انه توصل الي ان االفصاح في القوائم المالية عن االطراف ذات العالقة او العم

 كافية  فيجب عليه ان يتحفظ في تقريره بطريقة سليمة.

 اعتبارات استدامة الخدمات 3.3.13

 كيف يتم تطبيق االستمرارية في القطاع العام؟

الحكومات السيادية, و علي وجه الخصوص الحكومات السيادية المركزية , في العادة ال تكون قانونا  

مفلسة الن هذه الحكومات لديها سلطة واسعة النطاقة في فرض و تحصيل الرسوم والضرائب و االتاوات و 

و في بعض الحاالت قد تكون  عليه فانها قادرة علي توفيق اوضاعها  و الوفاء بالتزاماتها. علي الرغم من هذا

لهذه الحكومات التزامات صافية كبيرة نسبيا مقارنة باقتصادها و قدرتها علي فرض و تحصيل الضرائب و 

الرسوم و االتاوات او قد تعتمد بصورة كبيرة علي المساعدات من حكومات اخري. هذه الحكومات ممكن تفلس 

 ISSAI)ا عندما يحل اجلها, مثال اعادة جدولة الديون غير ممكنا. بمعني انها غير قادرة علي الوفاء بالتزاماته

1550.P3)  

مالئمة استخدام فرضية االستمرارية في اعداد القوائم المالية ايضا مهما لوحدات القطاع العام التي ليس لديها 

لتمويل الحكومي ترتيبات مضمونة بواسطة الحكومة المركزية. عندما تكن هذه الترتيبات غير موجودة او ان ا

لهذه الوحدات تم سحبه فان وجود هذه الوحدات في خطر. مثل أن تقوم الحكومة بخصصة الوحدات الحكومية  

او ايقاف و تسييل وحدات معينة فان مواضيع االستمرارية تصبح مالئمة للقطاع العام. في بعض الحاالت قد 

مراجعة للمحافظة علي مالئمتها استمرارية العام تكون للمراجع مهمة بمراجعة ترتبيات الوحدة الخاضعة لل

 (ISSAI 1570 P5; P7)المالي . 

عند النظر الي االستمرارية في القطاع العام الوحدات التي تعاني عجز ماليا اوتصرف اكثر من  

ان  مواردها نجدها تتأثربصورة ملفتة من نظيراتها في القطاع الخاص. الوحدة في القطاع العام ليس بالضرورة

تخرج من االعمال بل يمكن اال تكون قادرة علي مواصلة تقديم الخدمات المطلوبة للجمهور او لوحدات القطاع 

 العام. و هذا قد يظهر مختلفا في الواقع العملي.

 )العجز عن تقديم المهام االساسية للوحدة ) مثال العجز عن تقديم الخدمات الصحية , اغالق المدارس 

  مستوي القدارت المناسبة للعجز في التمويل )تعيين ممرضعين بدال من االطباء(العجز عن اجتذاب 

  العجز عن الدفع للدائنين بما في ذلك المستشارين الذين يأدون عمل نيابة عن الوحدة والذي يكون له اثرا سلبيا

 (ISSAI 1570.P6) علي اقتصاد الدولة علي المستوي العام.

 لمراجع للمخاطر:العوامل التي قد تاثر تقييم ا

 مخاطر التغيير في السياسة الحكومية 

  مخاطر التشغيل مثل عدم كفاية راس المال العامل لمواصلة التشغيل(ISSAI 1570 P8) 

يجب ان يكون المراجع مدركاً الي ان التغيير في السياسات الحكومية قد يكون له االثر العظيم علي حالة و 

خالل مرحلة التخطيط االستراتيجي للمراجعة يجب تقييم المؤشرات المتعلقة وظائف الوحدة الخاضعة للمراجعة. 
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بوجود حاالت عدم تأكد كمشكلة العجز في التدفقات النقدية و العجز في التمويل الذي يمكن تحديده من خالل 

عتبار ايضا تحليل العالقات في القوائم المالية ) عالقة االصول بااللتزامات( يجب علي المراجع الوضع في اال

( التخطيط االستراتيجي قائمة استدامة 10الفترة تحت المراجعة لهذا التقييم )ارجع الي ورقة عمل رقم )

 (ISSAI 1570 P10) (ISSAI 1570 P13)الخدمات(. 

خالل فهم المراجع للوحدة الخاضعة للمراجعة يجب عليه ان يحصل علي ادلة مراجعة كافية و مالئمة ما اذا 

ي مؤشرات او ظروف و المخاطر المصاحبه التي تقود الي شك كبير حول مقدرة الوحدة علي كان هناك ا

مواصلة تقديم الخدمات المطلوبة. عندما توجد حالة عدم تاكد جوهرية علي المراجع ان يقدر اثر ذلك علي 

  (ISSAI 1570. 6; 9; 10)تقرير المراجع. 

او الظروف او االحداث من هذا النوع خالل اداء اجراءات عمل يجب علي المراجع ان يظل منتبهاً الي اي ادلة 

 (ISSAI 1570 11)المراجعة. 

 اجراءات تقييم المخاطر

عند القيام باداء اجراءات تقييم المخاطر علي المراجع ان يضع في االعتبار ما اذا كان هناك اي  

ديم الخدمات المطلوبة و االستمرارية. احداث او ظروف تثير الشك حول عدم مقدرة الوحدة في المواصلة في تق

 تحديد احداث و ظروف كهذه علي المراجع القيام باجراءات المراجعة االتية:

  تحديد ما اذا كان الحكومة اعلنت نيتها لمراجعة السياسات التي تاثر علي الوحدة الخاضعة للمراجعة و ما اذا

 (ISSAI 1570.P9)ن بشان مستقبل الوحدة. كانت المراجعة قد تمت او مستمرة و ما اذا تم اي اعال

  راجع تقييم المخاطر بواسطة االدارة الخاصة بالسنة المالية و المتعلقة بمقدرة الوحدة علي االستمرارية و مواصلة

تقديم الخدمات كما هو مخطط. هذا عادة يتم من خالل تقييم المخاطر الذي يغطي كل السنة. يجب تقييم ما اذا كان 

 (ISSAI 1570. 12; 13; 14)دارة للمخاطر متوافق مع فهم المراجع للوحدة الخاضعة للمراجعة. تقييم اال

  اذا كان تقييم كهذا لم يتم القيام به حتي االن فعلي المراجع ان يسأل االدارة عن علمها باي احداث او ظروف

 (ISSAI 1570.10)تثير الشكل حول مقدرة استمرارية الوحدة في تقديم الخدمات. 

  سؤال االدارة عن االحداث و الظروف و المخاطر الموجودة بعد الفترة التي قامت فيها االدارة بالتقييم و التي قد

 (ISSAI 1570. 15)تثير شكوكا حول مقدرة الوحدة في االستمرار في تقديم الخدمات. 

 .الحصول علي تمثيل االدارة لتاكيد نظرة االدارة فيما يتعلق باالستمرارية 

 ادلة حول العوامل المحددة  و المتعلقة بمشاكل تقديم الخدمات وتحديد ما اذا كان هناك عدم تاكد جوهري  جمع

موجود متعلق باالحداث و الظروف مفردة او مجتمعة, يمكن ان تثير شكوكا حول مقدرة الوحدة في تقديم 

 مة الخدمات(( التخطيط االستراتيجي قائمة استدا10الخدمات )ارجع الي ورقة عمل رقم )

 االجراءات االضافية عندما يتم تحديد الظروف و االحداث

عندما يتم تحديد االحداث والظروف و التي قد تثير الشكوك حول مقدرة الوحدة علي االستمرار في تقديم 

 الخدمات, يجب علي المراجع ان: 

 يتم عمله ادارة التقييم المباشر للمخاطر بواسطتة اذا ما تأكد مثل هذا التقييم لم 

  .يراجع خطة االعمال المستقبلية, السجل المتعلقة بتغيير السياسات و تطبيق السياسات المالئمة(ISSAI 

1570. P12) 

  يجمع ادلة المراجعة الكافية و المناسبة لتاكد ما اذا كان هناك عدم تاكد جوهري موجود خالل القيام باجراءات

 دير اي خطة لالدارة او اي عوامل اخري الزالة المخاطر.المراجعة  و اعتبرت مهمة, بما في ذلك تق
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 .االخذ في االعتبار اي معلومات اخري و التي تتوفر منذ ان قامت االدارة بالتقييم 

  عندما تقوم الوحدة باعداد تنبؤات التدفقات النقدية, و تحليل التنبؤات يكون عامال مهما في تقدير المخرجات

 ف في تقييم خطة االدارة لالفعال المستقبلية: المستقبلية لالحداث و الظرو

o  .تقييم موثوقية البيانات التي تم جمعها وبني عليها اعداد التنبوءات 

o .تقييم ما اذا كان هناك دعم مناسبة لالفتراضات التي بنيت عليها التنبوءات 

 لديها المعرفة الكافية عن  الحصول علي تمثيل مكتوب من االدارة حول خطتها في المستقبل. قد ال تكون االدارة

مستقبل تمويل الوحدة الخاضعة للمراجعة. المراجع قد يطلب الحصول علي تاكيد مباشر من االدارة المسؤلة 

  (ISSAI 1570. 16)(ISSAI 1570. P11)عن توفير التمويل اوالتمويل في المستقبل للوحدة. 

توجد هناك حالة عدم تاكد جوهرية تثير الشكوك حول اذا كان بناءا علي االجراءات اعاله تم التوصل الي انه 

مقدرة الوحدة  في االستمرار و مواصلة تقديم الخدمات, يجب علي االدارة ان تقدم االفصاحات المناسبة في 

القوائم المالية حول طبيعة و اثر عدم التأكد. هذا مهما لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية او في حالة االلتزام 

طلبات االطار العام للتقارير المالية باال تكون مضللة. يجب علي المراجع االخذ في االعتبار ما اذا كانت بمت

 االفصاحات:

  قد وصفت بصورة دقيقة االحداث و الظروف الجوهرية التي يمكن ان تثير الشكوك حول مقدرة الوحدة في

 للتعامل مع تلك االحداث و الظروفاالستمرار في مواصلة تقديم الخدمات, و اوصفت خطة االدارة 

  افصحت بشكل واضح انه هناك عدم تأكد متعلق باحداث و ظروف يمكن ان تثير الشكوك حول مقدرة الوحدة

في االستمرار في تقديم الخدمات, و عليه قد تكون غير قادرة علي تحقيق قيمة اصولها من خالل البيع و سداد 

 التزاماتها في ظروف العمل العادية.

اذا تم االفصاح عن حالة عدم التاكد الجوهرية في القوائم المالية بصورة سليمة ووفقا لالطار العام للتقارير 

المالية, علي المراجع ان يصدر تقرير مراجع غير متحفظ مع فقرة لفت االنتباه لتوضيح عدم التاكد الجوهرية و 

  (ISSAI 1570. 18;19; P13; P14)مالية. لفت االنتباه الي االيضاح الخاصة بالفقرة في القوائم ال

اذا لم يتم االفصاح عن حالة عدم التاكد الجوهرية في القوائم المالية بصورة سليمة ووفقا لالطار العام للتقارير 

المالية, و ان االدارة غير راغبة في توسيع تقييمها لما طلب منها القيام بذلك علي المراجع ان يصدر تقرير 

او سلبي بالضروة علي المراجع ايضا ان يصدر تقريرا سلبيا اذا توصل الي ان الوحدة غير  مراجع متحفظ 

 (ISSAI 1570. 20; 21; 21; P15; P16)قادرة علي االستمرار. 

يجب علي المراجع توصيل الي المسؤلين عن الحوكمة اي احداث او ظروف تثير الشكوك حول مقدرة الوحدة 

 دمات كما هو مخطط. علي االستمرار في تقديم الخ

 التقرير الي المسؤلين عن الحوكمة يجب ان يشمل االتي:

 ما اذا كانت االحداث و الظروف تتضمن عدم تاكد جوهرية 

  دقة االفصاحات المطلوبة(ISSAI 1570. 23) 

ريخ القوائم اذا كان هناك تأخير في الموافقة علي القوائم المالية بواسطة االدارة او المسؤلين عن الحوكمة بعد تا

المالية يجب علي المراجع ان يقييم سبب التاخير. اذا كان المراجع اقتنع ان التاخير بسبب تقييم االحداث و 

الظروف التي تثير الشكوك حول االستمرارية علي المراجع ان يقوم باجراءات المراجعة االضافية التي ذكرت 

 (ISSAI 1570. 24)اعاله لتقدير وجود عدم تاكد جوهري. 
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باالضافة للمسؤليات اعاله, و عندما يكون هناك حالة عدم تاكد جوهرية تاثر علي مقدرة الوحدة في القيام بتقديم 

 الخدمات, فان المراجع القانوني للوحدة يجب ان يحصل علي استشارة من وحدة مراجعة االداء في الجهاز.

 تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية 3.3.14

الجوهرية ترجع الي حقيقة ان القوائم المالية بها اخطاء جوهرية قبل المراجعة. و تتكون من مخاطر االخطاء 

 عنصرين هما:

  المخاطر الكامنة: قابلية نوع من العمليات او ارصدة من الحسابات او االفصاح ألن تتضمن اخطاء قد تكون

 جوهرية

  اكتشافها بواسطة نظام الرقابة الداخلية. مخاطر الرقابة: احتمال ان االخطاء الجوهرية تحدث و ال يتم(ISSAI 

1200. 13m)  

خالل مرحلة التخطيط االستراتيجي و كل المراجعة علي المراجع ان يحدد مخاطر االخطاء الجوهرية.      

مخاطراالخطاء الجوهرية يجب تقييمها علي مستوي القوائم المالية و علي مستوي التأكيد. لهذا الغرض يجب ان 

 المراجع ب:يقوم 

  بتحديد المخاطر من خالل االخذ في االعتبار الوحدة و بيئتها بما في ذلك عناصر الرقابة الداخلية المالئمة و

 العمليات وارصدة الحسابات و االفصاحات في القوائم المالية.

 .ربط المخاطر التي تم تحديدها مع ما يمكن ان يحدث من خطاء علي مستوي التأكيدات 

 العتبار احتمالية حدوث المخاطر و مدي اهميتها النسبية. المخاطر الجوهرية تتطلب مراجعة خاصة االخذ في ا

و هي المخاطر التي اذا تمت مراجعتها عن طريق المراجعة التفصيلية وحدها ال يمكن الحصول علي االدلة 

نظام الرقابة الداخلية للوحدة بما الكافية و المالئمة حولها. المراجع يحتاج الي االخذ في االعتبار تقييم تصميم 

      (ISSAI 1315. 25-26)في ذلك انشطة الرقابة المالئمة لهكذا مخاطر و تحديد ما اذا كانت مطبقة. 

 عند تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية يجب علي المراجع ان ياخذ في االعتبار المواضيع االضافية االتية:

 اء الجوهرية علي مستوي القوائم المالية و التأكيد قد يتضمن  مواضيع حقيقة ان تحديد و تقييم مخاطر االخط

 متعلقة باالجواء السياسية و المصلحة العامة و حساسية البرنامج.

  حقيقة ان ان التأكيدات المتعلقة بالعمليات المالية و ارصدة الحسابات و االفصاحات قد يتم توسعتها لتشمل

    (ISSAI 1315.P17)د تم القيام بها وفقا للتشريعات او السلطات المالئمة.  تأكيدات ان العمليات و االحداث ق

 المخاطر الجوهرية التي تتطلب مراجعة خاصة

كجزء من تقييم المخاطر يجب المراجع ان يحدد أي من المخاطر التي تم تحديدها في تقديرالمراجع تحتاج الي 

  (ISSAI 1315. 27)ة( مراجعة خاصة ) بعض المخاطر تصنف علي انها جوهري

 المواصفات االتية يمكن ان تستخدم لتصنيف المخاطر علي انها جوهرية:

 )مخاطر المخالفات )قابلية االصل الي سوء االستخدام 

 الدافعية لتزوير النتائج 

 العالقة بالتغيرات في االوضاع االقتصادية و المحاسبية الحديثة و االخري 

    العمليات غير الروتنية او غير العادية خارج االنشطة التشغيلية العادية للوحدة 

 العمليات المتعلقة باالطراف ذات العالقة 

 العمليات المعقدة 
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 التقديرات المحاسبية ذات االهمية النسبية و التي تتضمن درجة عالية من التقدير الشخصي 

 سنة السابقة تسويات المراجعة او الفروقات في مراجعة ال(ISSAI 1315. 28) 

 لتقدير االهمية النسبية للمخاطر يجب علي المراجع تجاهل تاثير الرقابة علي المخاطر التي تم تحديدها.

 العوامل االتية ايضا تاثر علي حقيقة ما هي المخاطر ذات االهمية النسبية:

 التعقيدات و عدم الثبات في التشريعات و التعليمات 

  مع السلطاتعدم االلتزام 

 عملية الموازنة و تنفيذ الموازنة 

  الموازنة في القطاع العام هي اداة لتخويل السلطة تم تحديده بالتشريعات . مراجعين القطاع العام عادة يقومون

بفهم الموازنة كجزء من االساس في فهم الوحدة و بيئتها و ايضا لتقييم المخاطر و ليس كاجراء اداري. 

(ISSAI 1315.P18) 

بالنسبة للمخاطر ذات االهمية النسبية و اذا لم يكن المراجع قد انتهي من عمله فيجب عليه ان يقييم  

الرقابة بالوحدة المتعلقة بالمخاطر بما في ذلك انشطة الرقابة المالئمة و يحدد ما اذا كانت قد طبقت. يتم عمل 

 (ISSAI 1315. 29)للمراجعة.  هذا خالل تجميع تحليل و توصيف النظام خالل التخطيط التفصيلي

 المخاطر التي ال يمكن الحصول علي ادلة كافية و مالئمة لها من خالل المراجعة التفصيلية

بعض المخاطر المعينة قد يجد المراجع القيام باجراءات المراجعة التحليلية وحده قد ال يقلل مخاطر   

مقبول. هذه المخاطر قد تكون متعلقة بالتسجيل غير االخطاء الجوهرية علي مستوي التأكيدات الي المستوي ال

المكتمل او غير الدقيق لعمليات و ارصدة حسابات ذات اهمية نسبية و روتنية و التي تكون مواصفاتها انها 

تعالج بدرجة كبيرة اليا و قليل او ليس يدويا. في مثل هذه الحاالت فان الرقابة علي مخاطر الوحدة تكون مالئمة 

  (ISSAI 1315. 30) و علي المراجع ان يقوم بفهمها. للمراجعة

 :مثال للعمليات التي قد تحتاج الي تقييم نظام الرقابة الداخلية عمل مراجعة تفصيلية كما يلي

الوحدات التي تقدم الخدمات الي العمالء من خالل الوسائل االلكترونية )مثال شركات االنترنت  و شركات 

تقنية المعلومات لخلق اسم للدخول للعمالء للوصول الخدمات التي توفرها او تقوم بانشاء االتصاالت( و تستخدم 

و معالجة تسجيل فواتير خدماتها آليا و تسجل العمليات الكترونيا في نظام الحسابات االلكتروني و الذي هو جزء 

عالجة آلية بصورة عالية للعمليات من نظام انتاج القوائم المالية للوحدة.  في هذه الحالة يكون هناك عمليات م

المالية الروتنية ذات االهمية النسبية و قدر قليل من التدخل اليدوي. في هذه الحالة يجب تحديد اكتمال تسجيل 

 االيرادات كمخاطر ذات اهمية نسبية و يجب علي المراجع فهم الرقابة علي االيرادات.

 مراجعة تقييم المخاطر  

تقييم المخاطر الي تأكيد و االعتمادية علي الرقابة علي التأكيد قد تتغير خالل عملية المراجعة. مثال  

اذا كانت هناك درجة اعتمادية علي عملية و الرقابة عليها تم فحصها علي انها مرضية. و فيما بعد اكتشف 

رقابة علي هذا النوع من العمليات من المراجع ان هناك خطأ جوهري في هذه العملية فانه يجب اعادة تصنيف ال

رقابة يمكن االعتماد عليها الي رقابة ال يمكن االعتماد عليه و تبعا لذلك يجب علي المراجع ان يقوم بتوسعة 

                                                                    (ISSAI 1315. 31)اجراءات الفحص التفصيلي لهذه العمليات.  

 النقاش بين اعضاء فريق المراجعة  3.3.15
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يجب علي اعضاء فريق المراجعة ان يقوموا بمناقشة االهداف العامة للمراجعة و قابلية القوائم  

 (ISSAI 1315. P11)المالية للوحدة لالخطاء الجوهرية. 

المالية لالخطاء الجوهرية الهدف من هذا النقاش بين اعضاء فريق المراجعة هو لفهم افضل عن قابلية القوائم 

سواء نتاجة عن المخالفات او االخطاء في المناطق المعينة التي كلفوا بمراجعتها و فهم كيف ان نتائج عمليات 

المراجعة التي يقومون بها قد تؤثر علي جوانب اخري من المراجعة بما في ذلك طبيعة و زمن و مدي 

ن لديهم خبرة عن المراجعة يمكن ان يشاركوا الجوانب المهمة من اجراءات المراجعة االضافية. المراجعين الذي

خبرتهم مع االخرين. النقاش بين اعضاء فريق المراجعة يجب ان يركز علي التحلي بروح الشك المهنية خالل 

كل عملية المراجعة ليكونوا متنبهين الي اي معلومات او ظروف قد تشير الي ان حدوث االخطاء الجوهرية 

 مخالفات او االخطاء امرا ممكنا و ان يكونو صارمين في متابعة هكذا مؤشرات.بسبب ال

الشخص المسئول عن المراجعة ) في وظيفة قيادية/ االدارة العليا للجهاز( و االشخاص المهمين في  

فريق المراجعة يجب ان يشتركوا في النقاش و يحددوا ماهي المواضيع التي يجب توصيلها الي اعضاء فريق 

( التخطيط االستراتيجي مسودة نقاش 15لمراجعة غير المشاركين في النقاش. ) ارجع الي ورقة عمل رقم )ا

 فريق المراجعة(

مضمون النقاش يتاثر بدور اعضاء فريق المراجعة والخبرة و المعلومات المطلوبة بواسطة اعضاء فريق 

يجب ان ينضم الي النقاش, كيف و  متي يحدث المراجعة. يستخدم الحكم المهني لتحديد من من فريق المراجعة 

هذا النقاش, و محتوي هذا النقاش. االشخاص المهمين في فريق المراجعة عادة ينضمون الي النقاش بما في ذلك 

الشخص المسئول عن المراجعة؛ كما انه ليس بالضرور ان يعرف كل اعضاء فريق المراجعة عن كل جوانب 

اجعة متعددة المواقع قد يكون هناك نقاش في كل موقع مهم. العامل االخر الذي المراجعة. مثال في حالة المر

يجب اخذه في االعتبار في تخطيط النقاشات هو ما اذا كان يجب ضم الخبراء الذين عينوا في مهمة المراجعة 

مهارات الي النقاش. مثال قد يحدد المراجع انه يحتاج الي شخص مهني متخصص في تقنية المعلومات او اي 

يحتاجها في فريق المراجعة و عليه يضم هؤالء االشخاص الي النقاش. النقاش حول مخاطر المخالفات المحتملة 

قد تتضمن اعتبارات لقابلية عملية المشتريات في الوحدة للمخالفات التي تم ارتكابها من خالل االطراف ذات 

دعوتهم ايضا كاعضاء فريق مراجعة االداء مثال.  العالقة. اعضاء الفرق من المراجعات االخري يمكن ان يتم

(ISSAI 1550. P9;P10) (ISSAI 1240. P10) (ISSAI 1315. 10;P11) 

 التوثيق

 علي المراجع ان يوثق االتي: 

  النقاش بين اعضاء فريق المراجعة فيما يتعلق بقابلية القوائم المالية للوحدة لالخطاء الجوهرية اما بسبب

 خطاء و القرارات المهمة التي تم التوصل اليها.المخالفات او اال

  عناصر الفهم المهمة التي تم التوصل اليها فيما يتعلق بالجوانب المختلفة للوحدة و بيئتها بما في ذلك اجزاء نظام

الرقابة الداخلية, تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية, مصادر المعلومات التي تم الحصول علي 

 فهم منها و اجراءات تقييم المخاطر.ال

 .مخاطر االخطاء الجوهرية التي تم تحديدها و تقييمها علي مستوي القوائم المالية وعلي مستوي التأكيد 

  .المخاطر التي تم تحديدها و عناصر الرقابة ذات الصلة و التي تم تقييمها كنتيجة للمتطلبات(ISSAI 1315. 

32) 
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ستراتيجية الشاملة للمراجعة و الخطة التفصيلة للمراجعة و علي المراجع ان يوثق اال 

كذلك التغييرات التي تمت لهذه المستندات خالل عمل المراجعة و اسباب التغييرات. في مراجعة 

لالطالع بواسطة طرف ثالث. نتيجة لذلك علي القطاع العام ان اوراق عمل المراجعة قد تكون عرضة 

عوا انفسهم علي القوانين والتشريعات المعينة و تقييم اثر ذلك علي اوراق عمل مراجعين القطاع العام ان يطل

 (ISSAI 1300. P9)مراجعتهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام عمل االخرين 3.4

 ماهي المخرجات المتوقعة من هذا؟

 قييم العمل الذي تم اداءه بواسطة:

 ( ( التخطيط االستراتيجي 11مراجع آخر )ارجع الي ورقة عمل رقم)استخدام عمل مراجع آخر 

 ( ( التخطيط 11االخذ في االعتبار عمل المراجعة الداخلية )ارجع الي ورقة عمل رقم

 االستراتيجي فحص المراجعة الداخلية(

 استخدام عمل خبير المراجعين 

 ( ( التخطيط االستراتيجي استخدام 11استخدام عمل خبراء االدارة )ارجع الي ورقة عمل رقم

 عمل الخبراء(

 

 هذا الجزء من الدليل يقدم ارشاد في االتي:

 تقييم العمل الذي تم اداءه بواسطة المراجعة الداخلية 

 استخدام العمل الذي تم اداءه بواسطة مراجع آخر 

 استخدام العمل الذي تم اداءه بواسطة الخبراء 

 

 االخذ في االعتبار عمل المراجعة الداخلية 3.4.1

يجب علي المراجع الخارجي ان يضع في االعتبار انشطة المراجعة الداخلية و مالئمتها في  

إجراءات المراجعة الخارجية متي كان ذلك ممكنا. وهي ال تعالج الحاالت الفردية  عندما يقوم المراجعين 

 (ISSAI 1610. 1;2)الداخلين بمساعدة مباشر للمراجعين الخارجين. 

المراجع الخارجي لديه مسؤلية بصورة كاملة عن ابداء رأيه  و تحديد طبيعة و  في الوقت الذي فيه 

زمن و مدي المراجعة الجراءات المراجعة الخارجية اجزاء معينة من اعمال المراجع الداخلي قد تكون مالئمة 

 للمراجع الخارجي.
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حدة. وظيفتها تتضمن المراجعة الداخلية هي وسائل و انشطة تقييم انشأت داخل الوحدة كخدمة للو 

 (ISSAI 1610. 7)فيما تتضمن من االشياء االخري مالئمة و فعالية نظام الرقابة الداخلية.  

 المراجعة الداخلية مقابل المراجعة  الخارجية

المراجع الداخلي موظف في الوحدة لذلك يشكل جزءا من الوحدة الخاضعة للمراجعة. بغض النظر  

اللية المراجعة الداخلية فانها ال تستطيع تحقيق االستقاللية المطلوبة للمراجع عن درجة الموضوعية و استق

الخارجي. دور المراجع الخارجي هو مراقبة و تقييم ادارة الرقابة الداخلية المفعلة بواسطة الوحدة. انه مسؤلية 

راجعة الداخلية. كل التقديرات المراجع الخارجي بالكامل البداء الراي هذه المسؤلية تبقي حتي اذا تم استخدام الم

  (ISSAI 1610. 3;4)المتعلقة بمراجعة القوائم المالية هي مسؤلية المراجع الخارجي. 

بغض النظر عن االختالفات بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية اال انه توجد هناك عالقة بينهما فيما 

ناصر الرقابة الداخلية التي يقييمها و يراقبها المراجع الداخلي يتعلق بمسؤليات المتصلة بالرقابة الداخلية. ذات ع

تشكل جزءا من عمل المراجع الخارجي. المراجعين الداخلين يجب ان يفهموا عناصر الرقابة الداخلية و التي 

استخدمت للتعامل مع مخاطر الوحدة الخاضعة للمراجعة. عناصر هذه الرقابة يجب ان توثق و تصميمها و 

ا يجب ان تقييم و يتم اختبارها. المراجعة الداخلية الفعالة تمكن المراجعة الخارجية من تقليل حجم اعمال تنفيذه

 المراجعة التي يجب القيام باداءها. 

باالضافة الي اعال علي المراجع الخارجي ان يحصل علي الفهم الكافي النشطة المراجعة الداخلية.  

االخطاء الجوهرية للقوائم المالية و من اجل ان يصمم و ينفذ اجراءات  هذه من اجل ان يحدد و يقييم مخاطر

مراجعة اضافية. علي المراجع الخارجي ايضا ان يقييم وظيفة المراجعة الداخلية عندما تكون المراجعة الداخلية 

 (ISSAI 1610. 9;11)مالئمة لتقييم المخاطر بواسطة المراجع الخارجي. 

مكن ان يكون لديه تكليف موسعا لمراجعة الموازنة و االلتزام بالتشريعات المراجع الخارجي ايضا ي 

او الرقابة الداخلية. المراجعة التي يتم القيام بها في هذه المناطق قد تكون مالئمة للمراجع الخارجي. في بعض 

 ISSAI)ة. الحاالت مراجع القطاع العام قد يستخدم عمل المراجع الداخلي التمام عمل المراجعة الخارجي

1610. P3) 

 عندما يكون للوحدة الخاضعة نظام رقابة داخلية  فانه يجب علي المراجع الخارجي ان:

  .يحدد ما اذا كان سيستخدم عمل معين للمراجعين الداخليين و لي ألي مدي يستخدمه 

  .اذا استخدم عمل معين للمراجع الداخلي يجب ان يحدد ما اذا كان ذلك العمل مالئم لغرض المراجعة(ISSAI 

 ( التخطيط االستراتيجي  فحص المراجعة الداخلية( 5)ارجع الي ورقة عمل )  (6 .1610

 عند فحص وظيفة المراجعة الداخلية المواضيع االتية يجب النظر اليها:

 ظيفة المراجعة الداخلية من االدارة فيما يتعلق بمناطق المراجعة المعينةوضع واستقاللية و 

 .المستوي الذي ترفع اليه تقاريرها   االتصال المباشر مع المسؤلين عن الحوكمة 

 القدرات الفنية 

 نطاق  ومدي و طبيعة المراجعة التي قامت باداءها و ما اذا كانت مالئمة الغراض المراجعة الخارجية 

  الضغط السياسي للقيام بالمراجعة و رفع التقارير.مستوي 

  مخاطر االخطاء الجهرية للجزء الذي تمت مراجعته و التأكيد المحدد و مستوي الحكم الشخصي في تقييم ادلة

 المراجعة.
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 .بذل العناية المهنية بما في ذلك التخطيط, االشراف, المراجعة  و التوثيق للمراجعة 

 اجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين.التواصل الفعال بين المر (ISSAI 1610. P4) 

علي المراجع الخارجي ان يقرر ما اذا كان يمكن االعتماد علي عمل المراجعة الداخلية ويقرر في طبيعة و 

 (ISSAI 1610. 8;9;10)مدي و زمن االعتماد علي عمل المراجعة الداخلية. 

المراجعة الداخلية المراجع الخارجي يحتاج الي االخذ في االعتبار خطة عندما يتم التخطيط الستخدام عمل 

المراجعة الداخلية االبتدائية للفترة و نقاشه في مرحلة مبكرة ما امكن. يمكن ان يتم التوصل الي اتفاق فيما يتعلق 

 بالنطاق, طبيعة و مدي العمل الذي يجب القيام به بواسطة المراجعة الداخلية.

 

 

 

 

 

 

 م العمل المعين الذي قامت به المراجعة الداخليةتقيي

عندا ينوي المراجع الخارجي استخدام عمل معين للمراجعة الداخلية يجب علي المراجع الخارجي  

 ISSAI)تقييم و القيام باجراءات مراجعة لتاكيد مالئمة عمل المراجع الداخلي الغراض المراجع الخارجي. 

1610. 11)  

 االعتبارات االتية: هذا التقييم يتضمن

 مهنية العمل الذي تم اداءه 

 ما اذا كان العمل قد تم االشراف عليه بصورة مناسبة 

 تم الحصول علي االدلة الكافية و المناسبة 

 قرارا مالئما قد تم التوصل اليه 

  ما اذا كان االستثناءات و المواضيع غير العادية قد تم حلها بصورة جيدة(ISSAI 1610. 12)  

اجع الخارجي يجب ان يسجل القرارات التي توصل اليها فيما يتعلق بعمل المراجعة الداخلية المعين و الذي المر

 تم تقييمه و اجراءات المراجعة التي تم القيام بها في عمل المراجعة الداخلية.

 استخدام عمل خبراء المراجع  3.4.2

خبرة في مجال معين غير المحاسبة  الخبير يعني شخص او مؤسسة تمتلك مهارات خاصة, معرفة و 

 (ISSAI 1620. 6;7)و المراجعة و عمله يستخدم بواسطة المراجع للحصول علي االدلة الكافية و المناسبة. 

لفهم الوحدة الخاضعة للمراجعة و القيام باجراءات اضافية للتعامل مع المخاطر التي تم تقييمها المراجع قد 

يحتاج للحصول علي ادلة مراجعة في شكل تقرير و راي او تقييم او تعبير من خبير. تعليم و خبرة المراجع 

قع منه ان تكون له خبر شخص درب و تؤهله ليكون ذو معرفة بالمواضيع بصورة عامة لكن المراجع ال يتو

اهل في ممارسة مهنة اخري او وظيفة خبير تامين او مهندس. ان مسؤلية المراجع في ابداء راي حول القوائم 

 (ISSAI 1620. 3)المالية للوحدة الخاضعة للمراجعة ال تنخفض باستخدام عمل الخبير. 

 متي تستخدم الخبير؟ 
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 االتي: أمثلة متي تستخدم الخبير تتضمن

 تقييم انواع معينة من االصول مثال االرض والمباني 

 تحديد مبلغ معين باستخدام طريقة متخصصة مثال الطريقة االكتوارية للتقييم 

  .رأي قانوني لتفسير اتفاقيات معينة , دستور او تشريعات(ISSAI 1620. 8)  

 ر.العوامل االتية قد تأثر علي قرار ما اذا كان ستستخدم عمل الخبي

 .معرفة و خبرة فريق المراجعة فيما يتعلق بالموضوع الذي يجب التعامل معه 

 مسؤليات التقارير االضافية كالتقرير عن المخالفات 

  .مخاطر االخطاء الجوهرية المتعلقة  بطبيعة و تعقيد و االهمية النسبية للموضوع الذي يجب التعامل معه 

 حصول عليها من عمل الخبيركمية و نوعية ادلة المراجعة التي يمكن ال 

  سرية معلومات الوحدة الخاضعة للمراجعة(ISSAI 1620. P4) 

 أهداف المراجع هي:

 .تحديد ما اذا كان سيستخدم عمل الخبير ام ال 

  .اذا استخدم عمل خبيرعلي  المراجع ان يحدد ما اذا كان عمل الخبير مالئم الغراض المراجعين(ISSAI 

1620. 5) 

 مدي اجراءات المراجعة المتعلقة بعمل الخبير تتأثر باالعتبارات االتية:طبيعة و زمن و 

 طبيعة المواضيع التي يتعلق بها عمل الخبير 

 مخاطر االخطاء الجوهرية المتعلقة بالموضوع محل عمل الخبير 

 االهمية النسبية لعمل الخبير في اطار المراجعة 

 القيام بها بواسطة الخبير معرفة المراجعة و خبرتة باالعمال التي سبق ان تم 

  .ما اذا كان الخبير يتبع للجهاز نفسه و بالتالي عرضة الجراءت ضبط الجودة في الديوان(ISSAI 1620. 8) 

  يجب علي المراجع تقييم االتي: 

 مقدرات الخبير و مالئمتها للمجال المعين و ذلك فيما يتعلق بتأهيله المهني, خبرته و سمعته 

   موضوعية الخبير بما في ذلك الحياد السياسي(ISSAI 1610. P5) (ISSAI 1620. 9) 

  طبيعة و نطاق و اهداف العمل الذي قام به الخبير الغراض المراجعة 

  مالئمة ادلة المراجعة(ISSAI 1620. 10) 

 اهمية االفتراضات و الطرق التي استخدمت 

 ة الخبيرموثوقية مصادر المعلومات التي استخدمت بواسط 

  .مالئمة و معقولية النتائج التي تم التوصل اليها(ISSAI 1620. 12) ( ( التخطيط 12)ارجع الي ورقة عمل

 االستراتيجي  استخدام عمل الخبير(

 يجب علي المراجع ان يضمن المعلومات التالية في المستندات المرجعية:

  طبيعة و نطاق  واهداف عمل الخبير 

 اجع و الخبيرادوار و مسؤليات المر 

 طبيعة و زمن ومدي التواصل بين المراجعين و الخبير بما في ذلك شكل التقرير الذي يجب ان يرفعة الخبير 
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  الحوجة الي ان خبير المراجعة يجب ان يراقب متطلبات سرية معلومات العميل, و امكانية ان يوقع علي مذكرة

 (ISSAI 1620. 11; P6;P8;P9)سرية. 

 لخبير قد يكون مطلوب خارج الجهاز ليستخدم مثال في التحقيقات. حقيقة ان تقرير ا(ISSAI 16210. P7) 

اذا كانت نتائج عمل الخبير لم توفر اي ادلة مراجعة كافية او لو لم تكن متسقة مع ادلة المراجعة االخري يجب ان 

 .ISSAI 16210)اجع. يتفق المراجع مع الخبير علي عمل اضافي يتم ادائه بواسط الخبير او بواسطة المر

13)  

عندما يتم اصدار تقرير مراجعة غير متحفظ فيجب علي المراجع اال يعمل اي مرجع الي عمل الخبير ما لم يكن 

  (ISSAI 16210. 14)مطلوبا بواسطة التشريعات. 

اذا قام المراجع بعمل مرجع الي عمل الخبير في تقرير المراجع الن المرجع الي عمل خبير المراجعة له عالقة 

مالئمة بفهم راي المراجع المتحفظ, يجب علي المراجع ان يشير في تقرير المراجع ان مثل هذا المرجع ال يقلل 

 (ISSAI 16210. 15)من مسؤليات المراجع عن رأيه. 

 دام عمل خبير االدارةاستخ 3.4.3

اذا كان المعلومات التي يجب ان تستخدم كادلة مراجعة تم اعدادها بواسطة استخدام عمل خبير ادارة فيجب علي 

 المراجع و متي كان ذلك ضروريا و مدي االهمية النسبية لعمل الخبير بالنسبة لعمل المراجع:

 ان يقييم موضوعية و تأهيل و قدرات خبير االدارة 

 الحصول علي فهم عمل ذلك الخبير 

  .تقييم مدي مالئمة عمل ذلك الخبير كدليل مراجعة للتأكيد المناسب(ISSAI 16210. 8) الرجوع الي ورقة (

 ( التخطيط االستراتيجي  استخدام عمل الخبير(13عمل )

 

 اعتبارات المراجعة فيما يتعلق بوحدة تستخدم شركة تقديم خدمات 3.5

 ن هذا؟ما هي المخرجات م

 لتاسيس دليل للمراجعين للوحدات التي تستخدمات منظمات لتقديم الخدمات 

 التعرف علي استخدام منظة االعمال بواسطة الوحدة الخاضعة للمراجعة 

 االخذ في االعتبار استخدام تقرير المراجع لشركة تقديم الخدمات 

 

 التعرف علي مستوي الخدمات للمنظمات 3.5.1

هذ الجزء قد يتم اخذه في االعتبار في حاالت ان الوحدة الخاضعة للمراجعة قد كلفت جهات خارجية  

للقيام ببعض اعمالها ) تقنية المعلومات او المرتبات( الي شركة اخري. ليست كل هذه االعمال الموكلة الي 

عد الرقابة عليها مالئمة لعمل اطراف خارجية تكون مالئمة الي عمل المراجع . تكون الخدمات المقدمة و قوا

المراجع في حالة انها تأثر علي نظم المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية, االلتزام بمتطلبات التشريعات, 

المحافظة علي نظام الرقابة الداخلية المالئمة او تقديم الخدمات. هذا الجزء غير قابل للتطبيق لتقديم الخدمات 

  (ISSAI 1402.2,5; P5. P7)العمليات. المتعلقة بعملية تسجيل 
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يجب ان ياخذ المراجع في االعتبار كيف ان استخدام الوحدة لمنظمة تقديم الخدمات يأثر علي قواعد  

الرقابة الداخلية للوحدة و ذلك لتحديد و تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية لتصميم و اداء اجراءات المراجعة 

 خدمات تكون مالئمة لعمل المراجعة اذا اثرت علي االتي:االضافية. خدمات منظمة تقديم ال

  العمليات المالية و التي تاثر بصورة جوهرية في القوائم المالية للوحدة الخاضعة للمراجعة ) مثال تقديم خدمات

 اعداد المرتبات بواسطة منظمة خارج الوحدة الخاضعة للمراجعة ياثر علي افصاح المرتبات و االجور(

 الهمية النسبية للعمليات التي تم القيام بها و طبيعة العالقة بين الوحدة الخاضعة للمراجعة و الوحدة طبيعة و ا

التي تقوم بتقديم الخدمات, المراجع  ايضا يجب ان ياخذ في االعتبار دور وحدة تقديم الخدمات في التزام الوحدة 

 م الرقابة الداخلية. الخاضعة للمراجعة بالصالحيات و تحقيق االهداف و فعالية نظا

  اجراء بدء و تسجيل و معالجة و تصحيح العمليات المالية كما هو مطلوب و الترحيل الي دفتر االستاذ و التقرير

 في القوائم المالية.

   )هياكل الحوكمة والمساءلة بين الوحدات. درجة المساءلة عن  تدفق األموال بين الوحدتين والتي قد )أو ال

تشمل اإلبالغ عن ما اذا كانت المعامالت التي قامت بها المنظمة الخدمية تتماشى مع السلطات التي تحكمها، 

 وأن أهداف البرنامج ذات الصلة تم تحقيقها. 

 ة ذات الصلة، سواء في شكل الكتروني أو يدوي، المعلومات الداعمة والحسابات المعينة في السجالت المحاسبي

القوائم المالية للمنشأة المستخدمة التي تستخدم لبدء، تسجيل، معالجة، واإلبالغ عن معامالت الوحدة. وهذا يشمل 

 م.تصحيح معلومات غير صحيحة، وكيف يتم نقل المعلومات إلى دفتر األستاذ العا

  كيف يلتقط نظام معلومات المنشأة األحداث والظروف، وغيرها من المعامالت، التي تعتبر هامة حول البيانات

 المالية؛ 

   إن عملية إعداد التقارير المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للمنشأة ، بما في ذلك التقديرات المحاسبية

 واإليضاحات. 

باإلدخال بدفاتراليومية، بما في ذلك إدخاالت دفتر اليومية غير القياسية المستخدمة ضوابط الرقابة المحيطة 

، ISSAI  ،P8 ،P9 1402.3لتسجيل العمليات غير المتكررة، والمعامالت أو التعديالت غير العادية. )

P10) 

 المنظمات الخدمية أثناء عملية المراجعة اعتبارمستوى 3.5.2

طبيعة ونطاق العمل الذي يتعين القيام به من قبل المراجع فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المنظمة الخدمية 

يعتمد على طبيعة وأهمية تلك الخدمات إلى الجهة الخاضعة المراجعة وأهمية تلك الخدمات إلى المراجعة. 

(1402.4 ISSAI ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هذا الجزء ويصف

  .مراجع الحسابات أهداف  -

 مراجع الحسابات.  اعتبارات -

 . الخدمة تنظيم الحساباتتقرير مراجع  -

  وجود أخطاء جوهرية خطرل االستجابة  -
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 أهداف المراجع هي: 

الحصول على فهم طبيعة وأهمية الخدمات التي تقدمها المنظمة الخدمية وتأثيرها على الرقابة الداخلية للمنشأة  -

 بالمراجعة، كافية لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية. وذات الصلة 

 (ISSAI 1402.7لتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة التي تستجيب لتلك المخاطر. ) -

 دمات منظمة الخدمات، بما في ذلك:يحتاج المراجع أن يفهم كيف تستخدم الجهة الخاضعة للمراجعة خ 

الخدمات إلى الجهة الخاضعة للمراجعة بما في ذلك أثرها على الرقابة  طبيعة الخدمات المقدمة وأهمية تلك -

 الداخلية للوحدة.

طبيعة و جوهر المعامالت التي تمت  معالجتها أو الحسابات أو عمليات إعداد التقارير المالية التي تأثرت  -

 بالمنظمة الخدمية.

 وحدةلل درجة التفاعل بين أنشطة المنظمة الخدمية وتلك التابعة -

طبيعة العالقة بين الوحدة والمنظمة الخدمية ، بما في ذلك الشروط التعاقدية ذات الصلة لألنشطة التي تقوم بها  -

 (1402.9ISSAIالمنظمة الخدمية. )

يجب على المراجع أن يفهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة لتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط ذات الصلة في 

ة للمراجعة التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها المنظمة الخدمية. تشمل الضوابط التي يتم تطبيقها الجهة الخاضع

على المعامالت التي تتم معالجتها بواسطة المنظمة الخدمية. المفاهيم المكتسب بواسطة المراجع يجب أن تكون 

 (11,1402.10ISSAIكافية لتوفير أساس لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية. )

 الوحدة قد يتم تنفيذ اإلجراءات التالية: إذا كان المراجع غير قادر على الحصول على فهم كاف عن

نظمة الخدمية، إذا الحصول على تقرير المراجع للمنظمة الخدمية يبلغ عن التأكيدات المعقولة على ضوابط الم -

 كانت متوفرة. 

 الخاضعة المراجعة للحصول على معلومات محددة.االتصال بالمنظمة الخدمية ، من خالل الجهة  -

ات الصلة في زيارة المنظمة الخدمية وتنفيذ إجراءات من شأنها أن توفر المعلومات الالزمة حول الضوابط ذ -

 المنظمة الخدمية؛ أو

ي باستخدام مراجع آخر لتنفيذ إجراءات من شأنها أن توفر المعلومات الالزمة حول الضوابط ذات الصلة ف -

     (1402.12ISSAIالمنظمة الخدمية. )

عند استخدام  تقرير مراجع المنظمة الخدمية  لفهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ، يجب على المراجع 

االخذ في االعتبار الكفاءة المهنية للمراجع اآلخر وطبيعة ومضمون ذلك التقرير. يجب أن يكون المراجع راض 

ءة المهنية واستقاللية مراجع المنظمة الخديمة عن المنظمة ومدى كفاية المعايير التي بموجبها فيما يتعلق بالكفا

 .( ISSAI 1402.13تم إصدار التقرير. )

 

 فإن تقريرمراجع المنظمة الخدمية يكون عادة واحد من نوعين: 

 تقرير عن تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية - 1نوع  .1

 منظمة الخدمية ،  وعادة يعد من قبل إدارة المنظمة الخدمية.وصفا عن الرقابة الداخلية لل 

 :رأي مراجع  المنظمة الخدمية فيما يلي 

 إن الوصف أعاله دقيق. -

 تم تصميم جهاز الرقابة الداخلية بطريقة مناسبة لتحقيق أهدافها المعلنة. -
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 الضوابط الداخلية تم تنفيذها. -

مراجع في الحصول على فهم للرقابة الداخلية، فإن المراجع ال من التقارير مفيدا لل 1في حين قد يكون النوع 

 يستعين بمثل هذه التقارير كدليل مراجعة عن الفعالية التشغيلية النظمة الرقابة.

 فعالية التشغيل للرقابة الداخلية( تقرير عن تصميم وتنفيذ و2. نوع )2

 قبل إدارة المنظمة الخدمية.وصف عن الرقابة الداخلية للمنظمة الخدمية ،  وعادة يعد من 

  :رأي مراجع  المنظمة الخدمية فيما يلي 

 ان الوصف أعاله دقيق. -

 تم تصميم جهاز الرقابة الداخلية بطريقة مناسبة لتحقيق أهدافها المعلنة. -

 قد تم تنفيذ الضوابط الداخلية؛  -

باإلضافة إلى الرأي حول فعالية الضوابط الداخلية تعمل بشكل فعال على أساس نتائج اختبارات الرقابة.  -

 التشغيل، فإن مراجع المنظمة الخدمية يحدد اختبارات الرقابة المنجزة والنتائج ذات الصلة.

(  من التقارير أدلة  مراجعة من هذا القبيل بما انه تم إجراء اختبارات الرقابة. عندما يستخدم 2يوفر النوع )

فعالية التشغيل للرقابة، على المراجع أن يدرس مالءمة الضوابط التي المراجعين هذا التقرير كدليل مراجعة عن 

تم اختبارها لمعامالت المنشأة،أرصدة الحسابات، االفصاحات , التاكيدات ذات الصلة ، وما إذا كانت اختبارات 

 عتبار:و نتائج مراجع المنظمة الخدمية مناسبة. مع تقدير لألخير، تحتاج الجوانب التالية ان تاخذ في اال

 .الفترة التي تغطيها اختبارات الرقابة 

 .الوقت المنقضي منذ أداء االختبار 

  نطاق العمل المنجز، وطبيعة وتوقيت ومدى هذه االختبارات وما إذا كانت توفر أدلة مراجعة كافية ومالئمة

 لفهم الرقابة الداخلية للجهة الخاضعة للمراجعة ذات الصلة إلى المراجع ؛ 

 كانت الضوابط التي تم تحديدها هي مكملة أو ذات صلة بالجهة الخاضعة للمراجعة، وإذا كان  تحديد ما إذا

 األمر كذلك، 

 ( ISSAI 1402.14الحصول على فهم ما إذا كانت المنشأة قامت بتصميم وتنفيذ هذه الضوابط. ) 

الجهاز هو المسؤول  مستوى واحد من الحكومة قد يوفر الخدمات لمستويات أخرى من الحكومة. عندما يكون

عن مراجعة الوحدة المعنية وكذلك المنظمة الخدمية ، التواصل بين مراجع المنظمة الخدمية و مراجع المنشأة قد 

ال يكون خاضعا لمتطلبات السرية. هذه الحقيقة قد تؤثر أيضا على طريقة تقييم مراجع لعمل مراجع آخر. ينبغي 

  (P13،P12 ،P11 ،1402 ISSAIالة أثناء التخطيط للمراجعة. )النظر في متطلبات التقرير في هذه الح

 االستجابة لخطراألخطاء الجوهرية

يجب على المراجع الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة بشأن تأكيدات القوائم المالية ذات   

الصلة من السجالت المحفوظة بواسطة الجهة الخاضعة للمراجعة أو القيام بمزيد من اإلجراءات في المنظمة 

 (ISSAI 1402.15الخدمية للحصول على مثل هذه األدلة. )

تقييم المخاطر الذي أجراه المراجع توقع بأن النظم الرقابية في المنظمة الخدمية تعمل  عندما يتضمن            

بشكل فعال، يجب على مراجع الوحدة الحصول على أدلة مراجعة حول فعالية تشغيل تلك النظم الرقابية عبر 

 واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:

  إذا كان متاحا؛2الحصول على تقرير من النوع ، 

 أجراء أداء االختبارات المناسبة للنظم الرقابية في المنظمة الخدمية؛ أو 
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 ( .باستخدام مراجع  آخر ألداء اختبارات الرقابة في المنظمة الخدمية نيابة عن المراجعISSAI 1402.16) 

ظمة الخدمية ( كأدلة مراجعة تفيد بأن النظم الرقابية في المن2إذا، قرر مراجع المنشأة استخدام نوع التقرير )

 تعمل بشكل فعال، يجب على مراجع المنشأة:

  تقييم ما إذا كان وصف و تصميم وفعالية التشغيل للنظم الرقابية في المنظمة الخدمية تغطي الفترة الصحيحة

 المناسبة ألغراض المراجع.

 الجهة الخاضعة تحديد ما إذا كانت الضوابط التكميلية التي حددتها المنظمة الخدمية التي هي ذات صلة ب

للمراجعة وإذا كان األمر كذلك، الحصول على فهم ما إذا كانت الوحدة قامت بتصميم وتنفيذ هذه النظم الرقابية 

 وإذا كان األمر كذلك، اختبار فعالية التشغيل الخاصة بها. 

 ت الذي انقضى منذ أداء تقييم مدى كفاية الفترة الزمنية التي تمت تغطيتها من خالل تنفيذ اختبارات الرقابة والوق

 اختبارات الرقابة ؛ 

  ،تقييم ما إذا كانت اختبارات الرقابة التي يقوم بها مراجع المنظمة الخديمة ونتائجها، كما هو موضح في التقرير

هي ذات الصلة بتأكيدات القوائم المالية للمنشأة وتقدم أدلة مراجعة كافية ومالئمة لدعم مراجع  المنشأة في تقييم 

 (1402.17ISSAIمخاطر. )ال

يجب على المراجع أن يستفسرمن إالدارة عما اذا أبلغت المنظمة الخدمية الجهة الخاضعة للمراجعة أو إذا  

كانوا يدركون خالف ذلك عن أي تزوير، عدم االمتثال للقوانين واللوائح، أو األخطاء غير المصححة التي تؤثر على 

مراجع الحسابات تقييم كيف يمكن لهذه األمور ان تؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى  القوائم المالية المراجعة. يجب على

 1402.19إجراءات المراجعة االضافية التي قام بها مراجع المنشأة، بما في ذلك التأثير على تقرير المراجع )

ISSAI) 

م  خدمات ذات صلة بمراجعة ينبغي أن يطبق المراجع نفس المبادئ على كل منظمة خدمية قابلة للتطبيق والتي تقد

   (ISSAI 1402.18القوائم المالية للجهة الخاضعة للمراجعة. )

 التقرير

يجب على مراجع  الوحدة تعديل الرأي في تقرير مراجعة الوحدة عندما ال يتمكن من  

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المؤسسةا الخدمية 

 (ISSAI 1402.20ذات الصلة بمراجعة القوائم المالية للوحدة. )

 

مراجع المنظمة الخدمية  في تقريرمراجع الوحدة  الذي يحتوي على  على مراجع  الوحدة ان ال يشير الى عمل

رأي غير معدل ما لم ينص عليه القانون أو الئحة للقيام بذلك. هذه اإلشارة مع ذلك ال تقلل من مسؤولية مراجع 

 ISSAIالوحدة من الرأي حول المراجعة التي ينبغي أن يذكر على وجه التحديد في تقرير المراجع. )

1402.21) 

 األجهزة الرقابية ذات الدور القضائي

مراجعو القطاع العام في بعض البيئات، مثل محكمة الحسابات، فيما يتعلق بااللتزامات القضائية، قد  

 تكون هناك اعتبارات إضافية للمراجعين. ويمكن أن تشمل هذه االعتبارات: 

 الوحدة أو المنظمة الخدمية، التي قد يكون لها تأثير  تقييم مخاطر احتمالية عدم اإللتزام أو سوء السلوك، إما في

 جوهري على التمويل  العام.
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  اتباع قواعد أكثر صرامة من األدلة عندما يتم تحديد المخالفات أو حاالت سوء السلوك المحتملة، اذ أن

 المتطلبات ذات الصلة للمواصلة بإدالء حكم رسمي تم استيفائها.

 فات وحاالت سوء السلوك المحتملة إلى االدارة القضائية في الديوان، والتعاون مع تقديم أدلة على هذه المخال

االدارة القضائية عند الضرورة. يتم توفير هذه المعلومات عادة في شكل تقرير منفصل عن عمل المراجعة 

 (.ISSAI 1402 P14المنفذة والنتائج ذات الصلة. )

 قائمة المراجعة الذاتية

 : التخطيط3الجزء 

 إلغراضك الخاصة:

 نطاق وتوقيت واتجاه المراجعه ؟  هل اخذت في االعتبار االستراتيجية الشاملة لمراجعة الحسابات مثل 

 بشكل  هل كان هناك أي تغيير في قرارات التخطيط طوال المراجعة؟ إذا كان األمر كذلك، هل تم التوجيه

 صحيح، تحت إشراف ومراجعة؟ 

  ومات حول المنشأة وبيئتها؟ المعلهل تجمع مصادر كافية من 

 هرية على مستوى القوائم المالية؟هل اخذت في االعتبار إجراءات المراجعة لتقييم مخاطر األخطاء الجو 

 اء الجوهرية على مستوى التأكيد؟ هل اخذت في االعتبارأيضا إجراءات المراجعة التي تستجيب لمخاطر األخط

\ 

 مراجعة التي يمكن الحصول عليها؟ ال هل اخذت في االعتباركفاية ومالءمة أدلة 

 ستوى معقول من األهمية النسبية؟ هل قمت بتعيين م 

 صة العامة عن القوائم المالية؟ هل تعرف أي أخطاء جوهرية؟ إذا كان األمر كذلك، هل قمت بتحديد الخال 

 هل اخذت في االعتبار مخاطر المراجعة عند تقييم مستوى األهمية النسبية؟ 

 أوراق العمل

 

 ( تخطيط االهمية النسبية1الخطة االستراتيجية :.ورقة عمل)

 

الجهة الخاضعة 

 للمراجعة:

تمت مراجعته  

 بواسطة:

 التاريخ الدرجة االسم

    1المستوى   نهاية الفترة:

تم اعداده 

 بواسطة:

      2المستوى  

    3المستوى   الدرجة:

    الناريخ:  التاريخ:

 

   أساس االهمية النسبية الكلية 

 

 
تماشيا  مدفوعات التحويل بعد خصمالكلية  النسبيةاألهمية  لحساب اإلجمالي إلنفاقا ٪ من1على سبيل المثال: يستخدم ]

بشكل  هذه المبالغمراجعة  كما سيتم النسبيةاألهمية  عند حساب مدفوعات التحويل يتم خصم. الجهاز مع سياسة

 الوحدة كجزء من منفصل
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 حساب األهمية  النسبية الكلية

مختلفةال للمقارنات  المستخدم لنسبلمرشد لا  

1-3  إجمالي االيراد/ المتحصالت 

1-3  اجمالي النفقات 

1-3  اجمالي االصول 

3-5  حقوق الملكية 

 

الكلية المختارةاساس األهمية النسبية  النسبة المستخدمة المبلغ كما في القوائم المالية األهمية النسيبة  

  1-3  اجمالي االيراد / المتحصالت 

 

 

 

 

 األخطاء الطفيفة الواضحة

 [ بشكل واضحطفيفة واألخطاء تعتبر بموجبه  يذال المبلغساب ح ] 

% المستخدمة          نقطة الفصل الواضحة  األهمية النسبية الكلية )$( 

 1  

 

 األهميةالنسبية لألداء

المستخدمة%  نسبية األداء خطر االخطاء الجوهرية على مستوى  

 القوائم المالية

 مخاطر االخطاء المتدنية 75% 

 مخاطر االخطاء المتوسطة 60% 

 مخاطر االخطاء المرتفعة 25% 
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  التسويات للجدول األرشادي  )إذا لزم األمر(

 اإلجمالي اإلنفاقة الكلية اي يلالهمية النسب األساس المستخدم

 التحويل مدفوعاتتقليل  أي التعديالت

 الكلية النسبيةاألهمية لحساب المستخدم المبلغ

أهمية  بنودالقوائم الماليةوالتي تتطلب تقديم المبررات لألهمية النسبية األقل األهمية النسبية المحددة)$(

المحددة أعاله نسبية أقل غير تلك  

   

   

   

   

 

 عوامل األهمية النسبية النوعية

  

 

 

 

 الجدول اإلرشادي( 2الخطة االستراتجيه:ورقة العمل )

تمت مراجعته  االسم الدرجة التاريخ

 بواسطة:

الجهة الخاضعة  

 للمراجعة

1المستوى      الفترة المنتهية:  

2المستوى     نمت مراجعته   

 بواسطة:

3المستوى      الدرجة:  

 التاريخ:     

 

اذ لم تتم مراجعنه، اذكر 

 االسباب 

هل سيتم تضمين البند 

 كمراجعة منفصلة 

 بنود القوائم المالية/ الموازنة المبلغ)$(

[المصلحة العامةب وأ التزويرتحديد بواالتشريعيةأوالتنظيمية، متطلبات االلتزام بالعدم مثال لذلك ]  
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)نعم / ال(      

 االيراد   

 التمويل من الحكومة   

 ايرادات اخرى   

 النفقات   

 السلع و الخدمات    

 اإلعاشة و السفر   

 المصاريف اإلدارية   

 إمتيازات الموظفين   

 دفعيات المرتبات   

 ساعات عمل إضافية   

 العالوات   

 المزايا العينية   

االستقاالت / انتهاء    

 العقودات)نهاية الخدمة(

 المخزون   

 إدارة األصول   

و المعداتاالليات      

 االثاث   

 معدات الحاسوب   

بنى ثابتة اخرى) مثل الطرق    

 ..الخ(

 االراضي و المباني   

 دفعيات التحويل   

 العقودات   

 المطلوبات   
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خرى،على البنود األ كلل اأدخ]   

  دهايحدتم ت تلك التي سبيل المثال

، وازناتالم أي مستعرضةبصورة  

فيروس نقص المناعة مثل 

[/ اإليدزالخالبشرية   
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 ( مواضيع مراجعة السنة السابقة 3الخطة االستراتيجية: ورقة عمل)

تمت مراجعته  االسم الدرجة التاريخ

 بواسطة:

الجهة الخاضعة  

 للمراجعة

1المستوى      الفترة المنتهية:  

2المستوى     نمت مراجعته   

 بواسطة:

3المستوى      الدرجة:  

 التاريخ:     

 

     الفقرة  تفاصيل           

عندما ينطبق ذلك( لخص -الفقرةإدرج )  

 لنتائجمصادر ا 

، اإلدارة،تقريرالمراجعخطاب ]

( PAC)لجنة الحسبة العامة )تقارير

هناك ما إذا كان  إلى االشارة أيضا. 

 [موضوع مقيد

 الرقم

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

: السابقةالمراجعةنتائج نظرا لأعلى  وتتحمل مخاطر خطرلالتالية معرضة ل المناطق  

)كل المخاطر المحددة سيتم اخذها في اإلعتبار ضمن المخاطر الجوهرية على مستوى ورقة عمل القوائم 

                                                                                                                                                  (والعمل الميداني التخطيط التفصيلي خالل  ينبغي اتباعها المناطق المتعلقة بهذه التوصيات تنفيذالمالية .

 سابقلالمراجع امن قبل  القضايا التي أثيرت

 العام المقبلخالل هتمام الالجديرة با مسائلالو /أو مناقشاتخالل ال منين السابق المراجعين أثارها التي قضاياال ]

 [الملف السابقب وراق عمل المراجعة والموثقة في ا
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 .( فحص التحليل المبدئ4الخطة االستراتيجيه: ورقةعمل)

 )يتم ملء ورقة العمل هذه في جدول بيانات إكسل(

تمت مراجعته  االسم الدرجة التاريخ

 بواسطة:

الجهة الخاضعة  

 للمراجعة

1المستوى      الفترة المنتهية:  

2المستوى     تمت مراجعته   

 بواسطة:

3المستوى      الدرجة:  

 التاريخ:     

 

تفسير 

االنحرافات 

%10فوق   

% الفرق   

 

)الفعلي 

للسنة 

الحالية 

مطروح 

منه المبلغ 

السابق / 

مبلغ السنة 

 السابقة( 

 الفرق

الحالى مقابل 

السابق 

)الفعلي 

مطروح منه 

 المبلغ

 السابق(

السنة 

 السابقة

% الفرق   

 

)الفعلي 

مطروح 

منه مبلغ 

الموازنة / 

مبلغ 

 الموازنة(

 

الفرق بين 

االفعلي و 

الموازنة) 

الفعلي 

مطروح منه 

مبلغ 

 الموازنة(

موازنة 

السنة 

 الحالية 

مبلغ 

السنة 

 الحالية

عناصرالمراجعة) 

كما في الجدول 

 االرشادي(

  000$ ‘  000$ ‘   000$ ‘  000$ ‘  000 $   

 االيراد        

 المرتبات و االجور        

 دفعيات المرتبات        

عالوة الزمن         

 االضافي

 الحافز        

 العالوات        

 النفقات        
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 السلع و الخدمات         

 خدمات مهنية        

 االعاشة و السفر         

 التكاليف االدارية        

 

تفسير 

االنحرافات فوق 

%10  

 % الفرق

 

)الفعلي 

للسنة 

الحالية 

مطروح منه 

المبلغ 

السابق / 

مبلغ السنة 

 السابقة( 

 الفرق

الحالى 

مقابل 

السابق 

)الفعلي 

مطروح منه 

المبلغ 

 السابق(

السنة 

 السابقة

 % الفرق

 

)الفعلي 

مطروح منه 

مبلغ 

الموازنة / 

مبلغ 

 الموازنة(

 

الفرق بين 

 االفعلي و

الموازنة) 

الفعلي 

مطروح منه 

مبلغ 

 الموازنة(

موازنة 

السنة 

 الحالية 

مبلغ 

السنة 

 الحالية

عناصر 

المراجعة) كما 

في الجدول 

 االرشادي(

  000$ ‘  000$ ‘   000$ ‘  000$ ‘  000$ ‘   

 اجمالي النفقات        

 ادارة االصول         

المعدات و         

 االليات

 االثاث        

االصول         

 الفالحية 

معدات         

 الحاسوب 

بنى ثابتة         

اخرى) مثل 

 الطرق ..الخ(

 اجمالي االصول        

 الخصوم        
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 نفقات التطوير        

 

 

  



210 
 

 

 

 

 

 مراجعة المراجعة الداخلية  (5الخطة االستراتيجية: ورقة  عمل )

تمت مراجعته  االسم الدرجة التاريخ

   بواسطة:

الجهة الخاضعة  

 للمراجعة

1المستوى     المنتهية:الفترة     

2المستوى     نمت مراجعته   

 بواسطة:

3المستوى      الدرجة:  

 التاريخ:     

 

 النتيجة  أسئلة التقييم

 نعم / ال

تسجيل العمل 

 المنجز

 رقم ورقة العمل

 )المرجعية(  

 

 التقييم الشامل

 وظيفةللمراجعة الجهة الخاضعة  هل لدى 1.

 ؟ةالداخلي المراجعة

   

تحتوي ( IA)ةالداخلي المراجعة وحدة هل  

، ينالمختص المراجعين كافية من نسبة على

متطلبات وفقا ل والخبرة التدريب المناسب

االجهة الخاضعة  التي وضعتهالحد األدنى 

 ؟للمراجعة

   

الموظفين  منتوزيع كاف  هل هناك 3.

 مع احتياجات التي تتوافق والموارد األخرى

 ؟  (IA )المراجعة الداخلية

   

 مباشرةيرفع  الداخلي المراجعتقرير هل 4.

  المراجعة أوآليات لمراقب الحسابات

هذه   اذا كان( المراجعةالخارجية)لجنة

   

 لخطرلالمعرضة   تحديدالمناطقتم  ورقة العمل هذه في

كل المخاطر المحددة سيتم اخذها في اإلعتبار ضمن المخاطر الجوهرية على مستوى ورقة عمل  )

 القوائم المالية(
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 ؟همطبقاألليات 

فصلها تم (  ( IAالمراجع الداخلي اوظيفة له 5.

 ؟للمراجعةالجهة الخاضعة  عمليات عن

   

مراقب الحسابات  من شرط مكتوبهل هناك  6.

الوصول غير  (IA )يتيح للمراجع الداخلي

وما إلى  واألصولجميع السجالت ل المقيد

 ؟للمراجعةلجهة الخاضعة لذلك 

   

 في بمهامها IAالمراجعة الداخلية  هل تقوم 7.

 العامة؟ المالية وائحااللتزام بالل

   

  تتضمنوثيقة رسمية)الميثاق( هل هناك 8.

المراجعة ، والغرض من والمسؤوليات نطاق

 ؟IA الداخلية

   

 واإلبالغ عن تقييم شمليIA نطاق هل 9.

عالية  المناطق المطبقة على الرقابة الداخلية

 المخاطرالتي تم تحديدهاعلى النحو المحدد

 ؟من قبل اإلدارة

   

يشمل  IAالمراجعة الداخليه   نطاق هل 10.

 (:المراجعةمناطق لكل التالية ) األعتبارات

 اللوائح المعمول االمتثال للقوانين و

 بها.

 التي  تم  موثوقية المعلومات

 عنها اإلبالغ

 فعالية الكفاءةواالقتصاد و

 العمليات.

   

 الخطط السنوية إعداد( ب(IAهل تقوم 11.

 ؟مراجعة  لل

   

عن التقدم وذلك تقديم تقارير ( ب (IAهل تقوم 12.

لمراقب الحسابات و  على أساس منتظم

 الخطة؟ب مقارنة تقدملتظهر ال لجنةالمراجعة

   

 كل هل انجزت وانهت المراجعة الداخلية 13.

الفترة  التي تغطيالمراجعة عمليات 

 المراجعةقيد

   

هل يوجد ميثاق مراجعه موثق تم إتباعه  14.

 AIالداء مهمة المراجعة الداخلية 
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توجيه مراجعة موثق هل للمراجعة الداخليه  15.

 ومنسجم مع معاير المراجعة الداخلية

   

    تم إنجازها عمليات مراجعة محددة تقييم

 أيب IAالمراجعة الداخليه   هل قامت 16.

 ؟هذه المراجعة بنطاق ذات الصلة مراجعات

   

برامج تم تحديد هل ، إذا كان الجواب نعم 17.

  عينةبنود الذات الصلة والمراجعة 

 ؟للمراجعة

   

كافي توثيق تحتوي على  ملفات هل هناك 18.

لمراجعة ل( أوراق عمل )بما في ذلكمفصل و

 المراجع؟تقرير  النتائج فيعلى ة دل، وا

   

تائج ، والنكل اختبار ألداء األسبابهل  19.

 ؟هاقيثتم تو ستنتاجاتالوا

   

كافية مراجعة بأدلة مدعمةاالستنتاجات هل  20.

 ؟مناسبةو

   

العمل المنجزتم  دليل على أن هل هناك 21.

 ؟مراجعته

   

 

 :للمراجعة الداخلية األداء العام على االستنتاج

 

 

 

 خالصة العمل  الذي حدد وانجز بواسطة المراجعه الداخلية

 

هل يمكن وضع الثقة في المراجعة 

 الداخليه لهذه المواضيع

المراجعه التي تمت بواسطة مواضيع  هل ذات صلة بالمراحعة )نعم او ال(

 المراجعه الداخلية

 اسرد كل مواضيع المراجعه التي تمت تغطيتها خالل الفترة
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 لجنة المراجعةفحص قائمة   .(6)الخطة االستراتيجيه :ورقة عمل 

تمت مراجعته  االسم الدرجة التاريخ

 بواسطة:

الجهة الخاضعة  

 للمراجعة

1المستوى      الفترة المنتهية:  

2المستوى     نمت مراجعته   

 بواسطة:

3المستوى      الدرجة:  

 التاريخ:     

 

 

النتيجة نعم  /  المناطق الجديرة باالهتمام

 ال

سجل العمل 

 المنجز

 المرجعية

 المتعلقةولمطبقة  المتطلبات التشريعيةا جميع تدوين 

 .جان المراجعةبل

 

   

1. لم يكن إذا .)مراجعةجنة ل لديهوحدة ما إذا كان ال تأكيد 

تواصل ، ال طور التأسيس أو هي فيمراجعة جنة ل هناك

فيعمليةإنشاء المنشأةاالستبيان.إذا كانت  في عملية

تم  ألسئلة التالية في الجوانبأن ، تأكد من مراجعة لجنة

 (اخذها في االعتبار

 

   

ا  دليل مرجعي مصدق لديهالمراجعة لجنة  تأكد من أن .2

 : االتي يبين 

  اللجنةعضوية 

 االجتماعاتوتكرارية الحضور 

 األدواروالمسؤوليات 

 المسؤولياتاإلجراءات و عن التقرير 

   

األدوار  أنافحص الدليل المرجعي والتاكد من  .3

 :التيل وتقدمالمسؤوليات التالية و

     

    . للوحدةفهم وتقييم المخاطر الكلية التي تواجه  3.1

و أن االدارة أخذت في مراجعة مدى كفاية الرقابة الداخلية  3.2

 الرقابة المالية ، ونظم المحاسبة وإعداد التقارير.اإلعتبار

   

جميع ب وحدة الخاضعة للمراجعهلإلتزام امراجعة  3.3

 التشريعات ذات الصلة و المتطلبات القانونية
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    .هالداخلي المراجعة ميثاق على التصديق 3.4

    .و نصف السنوية الماليةالسنوية مراجعة القوائم 3.5

و مراجعة  الخارجيين المراجعين المنتظم مع التواصل 3.6

 من التقارير وغيره اإلدارة خطاب

   

 و ردالداخلية  التحقيقات من نتائج هامة أي مراجعة 3.7

 هالداخلي المراجعهتقارير ،بما في ذلكعليهااإلدارة 

   

من ة الداخلي المراجعة حسن سير العمل في على اإلشراف 3.8

برامج  ؛وكفايةالوحده  داخل الوضع، حيث الموارد

 المراجعة 

   

 أمام لجنة المراجعةلمساءلة آليات  ما إذا كانت هناك تأكد 3.9

 أدائها.حول اإلشراف  هيئة

   

 لجنة المراجعة ألعضاء أوالشخصية السير الذاتية فحص 4

 : كانتأكيد ما إذا و

   

أعضاء  هم رئيس اللجنة، بما في ذلك  عضاءأغلبية األ 4.1

 ون وغير تنفيذي أ مستقلين

   

والخبرات ذات الصلةعلى النحو  المؤهالتم ديهل أعضاء 4.2

ها من حملة غالبية أعضاء يكون المطلوب.)يجب أن

 (المالية المؤهالت

   

بانتظام)على تتم  لجنة المراجعة تاعااجتم تأكد من أن 5

 (.مرتين في السنة األقل

   

 المراجعين الخارجيين مع اجتمعت اللجنة ماإذا كانت تأكد 6

أعضاءالسلطة حضور األقل بدون مرة واحدة على

 توجد قضايا غير محلولةأنه ال  لضمان التنفيذية

   

كل للتحقيق في  واضحة سلطة لديها اللجنة تأكد من أن 7

، والموارد الالزمة اختصاصاتها التي تدخل ضمن المسائل

 إلى المعلومات الكاملالوصول بذلك، و للقيام

   

الحصول على  قادرة على اللجنة  من أن تأكد 8

 من ذوي الخبرةاالخرين ودعوة الخارجية المشورةالمهنية

 لحضورإذا لزم األمر.ل ذات الصلة

   

تقاريرمباشرة الة يرفع الداخلي المراجعة رئيس تأكد من أن 9

 لجنة المراجعةحضر اجتماعات يوالمراجعة لجنة  إلى

   

 أن األدلة فحص خالل العامعضوية  أي إنهاء في حالة 10

ما  وتحديد نهاءاإلمع ية تتوافق تنفيذالسلطة الأو  المجلس
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 . سابقة ألوانهاات إنهاءاذا كانت هناك 

 عة مراجاللجنة   محاضراجتماعات من خالل مراجعة 11

على أدت قد المراجعة لجنة  أن تأكد  وغيرها من األدلة

 ايلي  من واجباتبم فيما يتعلقا مسؤولياته نحو فعال

 /وظائف

   

، والمالية ظم الرقابة الداخليةنفعالية وكفاية   عمليات 

 اسلوب المراجعة المحاسبيةوالممارسات 

   

في  الداخليةإجراءات الرقابة  تصميم وتنفيذ مراجعة 11.1

 األصول الرئيسية بما في ذلك للمناطقالنسبة لوحدة با

 إدارة العائدات.والنفقات و

   

    إن وجد(.السياسات ذات الصلة )مراجعة إدارةالمخاطر و 11.2

اإلطار  معاإللتزام  من حيث  لقوائم المالية مراجعةا 11.3

 المحدد المحاسبي

   

 أنه لضمانللجهاز  الشاملة المراجعة مراجعة استراتيجية 11.4

 أوضابط المجالس من أي مخاوف معالجةل المراجعة سيتم

 ، حسب االقتضاءالحسابات

   

ا   الحسابات راجعيمالمعد بواسطة دارةخطاب اإل مراجعة 11.5

 ردود اإلدارة بما في ذلك    لخارجيين

   

 المراجع خطةتنفيذ نطاق والموافقة على مراجعة و 11.6

 هالداخلي

   

    .ةالداخلي المراجعة تقييم فعالية 11.7

 المراجعينو، دارةواإل، االداره بين مجلس التواصل 

 الداخليين والخارجيين

   

    الداخليين والخارجيين المراجعين بانتظام معاإلجتماع  11.8

من قبل  لمقترحة تغطية المراجعةاتوقيت مدى و مناقشة 11.9

 الخارجيين المراجعين

   

 مهمة تتعلق مشاكل على أينصح مجلس االداره  11.10

 المراجعين الخارجيينحدد بواسطة  المحاسبة والمراجعةب

   

بواسطة ا لمراجعين المخطط  مدى االعتمادمراجعة  11.11

 الداخليين المراجعين على عمل الخارجيين

   

وذلك للقيام   عليها التصديقو طلبات اإلدارةمراجعة  11.12

 في الداخليين المراجعين به الذي سيقوم اإلضافي لعملبا
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 المحاسبة والرقابة أنظمة مناطق معينة من

 الضعفنقاط  بشكل مناسب تعالج دارةما اذا كانت اإل تقييم 11.13

 التي تم تحديدها خالل، الرقابة الداخلية في الجوهرية

 .والخارجيةالمراجعة الداخلية ، من خالل العام

   

لتحديد  عملياتها اإلدارة بشأن منت أي اتصاالةناقشم 11.14

 لوحدةفي ا االحتيالاالستجابة لمخاطر و

   

 واالحتيال الغشحالة من  أي، الخارجي  مراجع ترسل إلى 11.15

 الغش حاالت في الجاري  أوالتحقيقبها المشتبه 

   

وتكرار تقديرات  طبيعة ومدى أية مخاوف حول مناقشة 11.16

 لمنع وكشفالموجودة  المحاسبة والرقابةنظمة اإلدارة أل

 .الخارجي المراجعمع  الغش

   

االخطاء الجوهرية في خطروجود  مخاوف من أي مناقشة 11.17

 .ةالماليالقوائم 

   

( ةيذيفتنذات الصلة)مثاللمجلس/السلطة اللحهات ا أخطر 11.18

 االحتيالحاالت  فيمراقب  الحسابات   طيتور  تميعندما

 أواإلهمال الجسيم والفساد

   

    المراجعةللجهات ذات الصلةلجنة تقديم محاضر إجتماعات  11.19

المراجعة قامت بمراجعة لجنة  أن فحص ما يدل علىى  

 :فيما يتعلق والتقارير القوائم المالية

   

    إعداد التقارير المالية إطارو للمتطلبات القانونية االمتثال 11.20

أوغير  ا لهامةالمحاسبة والمراجعةتعديالت و حل المشاكل 11.21

 الداخليين المراجعينو/أو دارةاإل هاتالتي أبرز عاديةال

 أوالخارجيين.

   

    خالل العام. التغيرات في السياسات المحاسبية 11.22

، وااللتزامات أو األحداث غير العادية الظروفمراجعة  11.23

 الماليةالقوائم الواردة في  أوالمطلوبات المحتملة الهامة

 .اتاإلفصاحو  أو في اإليضاحات

   

 :قد تم تحديدالمخاطر التالية

 

خطاء األمخاطرورقة عمل في  المخاطر التي تم تحديدها كافة تضمينيتم سوف ]

 [القوائم الماليةعلى مستوى  جوهريةال
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 (  قائمة فحص الغش7الخطة االستراتيجيه :ورقة عمل) 

 

تمت مراجعته  االسم الدرجة التاريخ

 بواسطة:

الجهة الخاضعة  

 للمراجعة

1المستوى      الفترة المنتهية:  

2المستوى     نمت مراجعته   

 بواسطة:

3المستوى      الدرجة:  

 التاريخ:     

 

بتسجيل قم  طبيعة و مدى إجراءات المراجعة #

العمل 

 المنجز

المخاطر 

 المحدد

ورقة العمل 

 /  المرجع

 

مخاطر  عمليات إدارة المخاطرلتحديدتوثيق تحديد و 1

شمل وهذا التحديد يو  التجاوب معهاو الغش في الوحدة

 ر.المخاط عمليات تقييم

   

، تقييم المخاطر اإلدارة)مثل تقييم وثائقمراجعة  2

تحديد ما إذا و الخ(تقرير قضائي /والتقارير الخاصة 

مخاطر األخطاء الجوهريةو ت قد حدد اإلدارةكانت 

يشتبه بها  احتيالاوتزويرحالة  أي ب على علم/أو

 .حاليا جريي الذي الغشالتحقيق في حاالت و

   

 أي هناك وتحديدما إذا كانفحص تقيم اإلدارة للمخاطر  3

 كمناطق االتي تم تحديده المالية مناطق في القوائم

 .غشعالية المخاطرنتيجة لل

تقييم ما إذا كانت دارةواإل  من أسباب الحصول على

 المراجعة ألغراض. مناسبة واألسباب عاليةالمخاطر ال

. 

   

نظم الرقابة  تقييمتقوم ب على أن اإلدارة األدلة تقييم 4

معالجة نقاط كافية لال اإلجراءات واتخذت الداخلية

 خالل العام. تم تحديدها التي الجوهرية الضعف
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 المسؤولين المعنيين نم اإلستفسارمن خالل  -التوثيق  5

تكرار طبيعة و ية مخاوف حولأل - األطراف األخرىو 

المعمول نظمة الرقابة الداخلية اإلدارة أل تقييم مدىو

 دارةان اإلهل هناك دليل على الغش.]منع وكشف بها ل

اإلجراءات و؟ أساس منتظمالرقابة الداخليةعلى  تقييم

الضوابط  المحددة في نقاط الضعفالمتخذة لمعالجة أي 

 ؟الداخلية

   

تحديد ،  يينداراإلغير الموظفين المناقشة مع من خالل 6

 بقصد من قبل اإلدارة غير عادي ضغطهناك  ما إذا كان

على ]. التي قد تكون موجودة الداخلية ضوابطال تجاوز

 دفعال يأخذواطلباتدارةغالبا ما موظفي اإلسبيل المثال 

  المدفوعاتللتصديق على  قسم الشؤون المالية من

 كاتبمن قبل الدفعيات  صحةالقيام بإجراءات   دون

 يات. دفعال

   

 عمليات  ال لتحديد دفتر األستاذ العامبالتدقيق في   7

مثل ، عمليات خارج النطاق العادي) غير عاديةال  -

 ( للمرة األولىالتي تظهر   أرصدة الحسابات

 المرتبطة بين الوحدات العمليات معقدة)مثلال -

 مثل هذه المعامالت التعرف على عندما يمكن.الخ(

   

  هذه إلجراء األساس المنطقي حول استفسارمن اإلدارة 7.1

 ذات الصلةالوثائق  فحص و غير العادية  المعامالت

   

 إلجراءهذه المقدمة التفسيرات  معقولية تقييم 7.1

 أوالمعقدة المعامالت غير العادية

   

الخطر  تشيرإلى منطقةعمليات  النظر فيما إذا كانت 7.3

 ضروريا ذلك متى ما كان وثيقتو

   

ما إذا كانواعلى ة موكالح القائمين على االستفسارمن 7.4

 وراءالقياماألساس المنطقي وعمليات هذه ال بينة من

 بها.

   

8 

 

العمالء  مجموعة منن او الرئيسي العمالء عقود فحص

مع  مباشرةالعمليات   تأكيد من الممكن وهل

 /المجموعةينالعمالءالرئيسي

   

الجهة ب  المالية/المشتريات موظفي االستفسارمن 9

ة كبير أي نفقات فيما إذا كان هناكللمراجعة الخاضعة 

 نهاية السنة بالقرب منمحصلة  أوعائداتمتكبدة 

 غير عادية أوظروفعمليات أي  عن معرفتهمالمالية و
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 اتعمليال مرتبطة بهذه

 القوائم من لعملياتالحسابات التاليةأوا  التعرف على 10

 كبنود مراجعة منفصلة المالية

   

  القيودعدد يكون  دفتر اليومية)خصوصا عندما قيود 10.1

 السنة نهايةكبيرعند 

   

    تحيزاإلدارة لتي تتطلبا  المحاسبية الهامةالتنبوءات  10.2

    الديون المعدومةاشطب   10.3

    والسفراإلعاشة  10.4

    عن العمل اإلضافي المدفوعات 10.5

الجهة ومستندات و، المراجعة السابقةتوثيق  فحص 11

 )إن وجد(ينمقابلةالمراجعينالسابق ،للمراجعةالخاضعة 

وجد  التالية قد من المؤشرات والنظر فيما إذا كان أي

 :تحديدها أو تم

   

    من قبل اإلدارة.عدم اإلنتظام أوالتأثير   11.1

من قبل  األصول السرقة أوإساءة استخدام  دلةأ 11.2

 (.خاصة ألغراض اإلدارة)على سبيل المثال

   

    موارد اإلدارة فوق امكانتها المادية 11.3

الوصول إلى   دارةاإلقيدت فيها   الحاالت التي 11.4

، الموظفين والعمالء ، والمرافق، وبعضالسجالت

 منهم من  ووحدة ال خارج طرف ثالثي   أوأوالبائعين، 

 مراجعة .أدلة يمكن الحصول 

   

 أي، سيرعملية المراجعة حول من قبل اإلدارة الشكاوى 11.5

  ،ال سيما فيما تقييمالمراجعة أعضاء الفريق  تخويف

 الخالفات أوفي حلألدلة المراجعة الحرجة  المراجعين

 مع اإلدارة المحتملة

   

في توفيرالمعلومات وحدة من قبل ال عاديالالتأخيرغير  11.6

 المطلوبة.

   

 أو تصحيح القوائم إضافة أوتعديل عدم الرغبة في 11.7

 المالية

   

 تحديدهامعالجة أوجه القصورالتي تم  عدم الرغبة في 11.8

مخرجات  في الوقت المناسب) الرقابة الداخلية في

 (.تتكرر/ظلت معلقةالمراجعة
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أن يجتمع للمراجع  للسماح من قبل اإلدارة عدم الرغبة 11.9

 الحوكمة  القائمين على مع على انفراد

   

11.1

0 

التي ال  التقديرات المحاسبية كثرة التغييرات في

 .تغير الظروف تظهرأن تنجم عن

   

11.1

1 

    اخالقيات المهنة انتهاكات  تجاه اإلدارةتساهل 

 بتحديد المتعلقةو  إضافيةمراجعة  إجراءات  أي أبدأ] 

 [هنالغش مخاطرا

   

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة  فحص الرقابة الداخلية .(8الخطة االستراتيجيه :ورقة عمل )

تمت مراجعته  االسم الدرجة التاريخ

 بواسطة:

الجهة الخاضعة  

 للمراجعة

1المستوى      الفترة المنتهية:  

2المستوى     نمت مراجعته   

 بواسطة:

3المستوى      الدرجة:  

 التاريخ:     

شكل 

 الرقابة

قم بتسجيل العمل   ال نعم 

 المنجز

المرجع /  

ورقة 

 العمل

 التالية: عوامل الخطر قد تم تحديد

 

على  جوهريةالخطاء األمخاطرورقة عمل  فيالمخاطر التي تم تحديدها كافة تضمينيتم سوف ]

 [القوائم الماليةمستوى 
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  بيئة الرقابة

 :ذات صلة وهي  قطاع عام وحداتهناك هل  1

  للمراجعةتحت سيطرةالجهة الخاضعة 

  .مثل ) تحت سيطرةالشخص نفسه تقع

 ( وزيرال

الجهة الخاضعة  هو المسؤول عنو

 .للمراجعة

 

لوحدات اب، قائمة الجواب نعمإذا كان 

الجهة الخاضعة ب اعالقاتهذات الصلة، و

 األطراف ذات العالقة توثيق. للمراجعة

 االستراتيجية الشاملة عمل في ورقة 

 عة.مراجلل

: على سبيل المثال  

  السيدة لقاء مع

كبير س   

 الماليين الموظفين

  x20/3/9في 

 التقرير السنوي

قائمة ل للتفتيش

ذات  كشفاألطراف

 [الصلة

التقرير ]

السنوي 

B12] 

  هامة عمليات علم بأيعلى اإلدارة، أو حددت هل 2

وحدات الأي من وللمراجعة الجهة الخاضعة   بين

 ؟ذات الصلة المحددة

 

ما  وتقييمو تعملياال توثيق، إذا كان الجواب نعم

  نيتضم. مخاطر  تؤدي إلى تالعمليا إذا كانت هذه

 العمل في حيث توثيق ورقة العملفي  إشارة

أن ، ينبغي مخاطر كبيرة العمود األخير.إذاتم تحديد

أعمال  لمزيد منذات الصلة ل عملياتال تخضع

 .المراجعة

 

 على الرغم من تالعمليادارةأي اإلإذالم تحدد

 ضع في اإلعتبار ان، األطراف ذات العالقةوجود

 انب.هذا الج في  يتعين القيام به  مزيد من العمل

    

     :لوثائق التالية اللمراجعةالجهة الخاضعة  تعد هل 3

  الخطةاالستراتيجية 

 الخطط التشغيلية 

 ميزانيات مفصلة 

    

 للمراجعةجهة الخاضعة الهيكل التنظيمي لل هل 4

يه التنظيمالخريطة   من خالل محددة بوضوح

 ؟والمحدثهالمعتمدة و

 مستوىب لربط حتاجي يالتنظيمي: المخطط مالحظة

 وزارة )مثلالمراجعة رأيإليها  ي يقدمتالالوحدة 

 (بأكملها،السلطة المحلية
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دورهم اإلدارة و مختلف مستويات مسؤوليات هل 5

لجميع ه اإبالغتوثيقها وتم صنع القرارفي 

 ؟الموظفين

    

مراقب لحسابات  منتوثيق للصالحيات هناك هل  6

 عالقات عن المسؤوليات، فضالالسلطة و فصلب

 التسلسالت الهرمية ؟التقارير و

    

الجهة الخاضعة  منمهمة وظائف  أيهناك  هل 7

طراف الستعانة بمصادر خارجية ألللمراجعة ل

إدارة األصول المرتبات، و على سبيل المثالثالثة؟ 

 الفقرة  الخ)راجعة..الداخلي المراجعةأوالصيانة، 

مراجعة و تحديد  نع لمزيد من التفاصيل 3.5

 ةيخدمال المنظمات

    

للوظائف  االستعانة بمصادر خارجية  إذا كان قد تم 8

 مستوىعلى  اتفاق ملزما لمهمة  هل هناك 

 من قبل اإلدارة وموقع موثق ةيالخدم المنظمة

 ؟والطرف الثالث

    

 لعاملينقواعد اخالقيات المهنة  دارةاإل أصدرتهل  9

 ؟المراجعةالفترة قيد  المنظمة خالل في

 

قواعد  استفسارللموظفين.وينبغي التأكيد على

على أساس  للموظفين من قبل اإلدارةاالخالقيات 

 منتظم

    

 في الوقت المناسب الوفاءوحدة بالقام  هل 10

 ؟متطلبات إعداد التقاريرالخارجية ذات الصلةب

 

، المالية المقدمةللمراجعة القوائمعلى سبيل المثال،

 الرقابة في  الخاصة المطلوبةمن قبلوالتقارير 

، والتنبؤات،  ،حسابات اإلدارة شكل تقاريرالنفقات

 الخ

    

ذات الصلة  رشاداتواإلدارةاللوائح اإل فسرت هل 11

موثقة ال سياساتها المتطلبات في ضمنت و

 : ما يلي تنص على اإلجراءات ان معتمدة والو

 لتنظيم األمورمثلالموارد البشرية،  ( أ)

، والترقيات، التوجيه،والتدريب

 التعويضو

/معايير مؤهالت الحد األدنى لل ( ب)
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المهرة  الخبرةالمتعلقة بتعيين الموظفين

 األكفاءو

 التدريب والتطوير المستمر للموظفين. ( ت)

موجودة  الموظفين  كفاءة ورصدمهارات  ( ث)

يتم األكفاء المهرة و أن الموظفين لضمان

 موتقييمهبهم  االحتفاظ

واستمرارية  من الكوارث التعافي خطة ( ج)

 أوالخطط األعمال

     بما في ذلك: سنوية ألداءل عملية تقييم هل هناك 12

كبار ل سنويا عقود األداءمراجعة ( أ) 

مراقب  )بما في ذلكالموظفين 

 (؛الحسابات

 الرئيسيين؛ للموظفين  عقود العمل ( ب)

أو مجموعة  لكل وظيفة الوظائف وصف ( ت)

 ؛ الوظائف من

   للموظفين عقوداألداء ( ث)

 على األقل(السنوي ) ألداءفحص منتظم ل ( ج)

    

     التعامل معها؟و تم تحديدها عدم األداء  حاالت 13

لجهة منخفض لة الشاغر الوظائف هل معدل 14

 ؟للمراجعةالخاضعة 

    

 هأنعلى   ينظرعموما دوران الموظفين هل 15

 ؟ومقبول منخفض

    

 ه موثوقة استجابفي الماضي   دارةاإلهل  قدمت  16

 للحصول على معلومات المراجعين لطلبات

 تفسيرات؟ و

    

 للمراجعةالخاضعة  الجهةعملية تقييم مخاطر

موثقة  لديها سياسةللمراجعة   الخاضعةالجهة  هل 17

 ؟إدارة المخاطر  ومصدقه من

    

على أساس رسميا تقييم المخاطرأجري هل 18

مرتين في  األقلعلى  منتظم)على سبيل المثال

وطبيعةالجهة الخاضعة  السنةاعتمادا على حجم

 (للمراجعة

    

المخاطر التي تم  عالقة مباشرة بين  هل هناك 19

أثناء تلك التي تم تحديدها تحديدهامن قبل اإلدارةو

المخاطر التي تم  بين طابق؟ عملية المراجعة

 أوالسابق الحالي تحديدهاخالل العام
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 على األقلوعولج  تقييم المخاطر حدد  هل  20

 ( إدارة األصول. )أ: لمجاالت التاليةل

 (؛اإليراداتاكتمال اإليرادات)( إدارة )ب

 النفقات؛ج( إدارة )

 .شؤون الموظفين( إدارة )د

 . غشال( )ه

 (في تقديم الخدمات الفشل  )و(تقديم الخدمات)مثل

    

     المخاطر؟ية حدوث واحتمال أهميةتنبأاالدارة بت هل 21

بوضوح  المحددةو موثقةالاستجابت الرقابة  هل 22

 ؟للمخاطر

األشخاص  تحدد محددةالرقابة المالحظة: 

 المراجعةمتطلبات والتوثيق و المسؤولين

    

تأثيرهام  للمراجعة الجهة الخاضعة إلنشطة  هل 23

 على المسائل البئيه

النظر في المراجع يجب على ، إذا كان الجواب نعم

 – AFROSAIالبيئية  المبادئ التوجيهية استخدام

E. 

    

الجهة الخاضعة التي تقوم بها نشطةاألهل  24

 القضايا البيئية يكون لها تأثيركبير علىللمراجعة

 .المياه، وتلوث توليد النفايات مثل

النظر المراجع يجب على ، وماإذا كان الجواب نعم 

 AFROSAIالتوجيهيةالبيئيةالمبادئ  في استخدام

– E. 

    

 أنشطة الرقابة

ذات  المالية القوانيندارةاألنظمة أواإل فسرتهل  25

 مكتوبةها الوإجراءات سياساتهاطورت الصلةو

 لتشمل: إلدارةاألساسية العمليات الرقابة و لتوجيه

 

 لعدد من المعمول بها تعليماتالمالحظة:اللوائح/)

 ا أن تفسرفي ظروف الحكومة يجب فيالوحدات 

غير  وهي عادة ما تكون. للمراجعةلجهة الخاضعة 

  (.اإلرشادات العامةفي  ستخداماللكافية 
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 النفقات؛ 

 ؛تكلفة الموظفين 

 األصول؛ المخزون و 

 المالية؛ لمطلوباتا 

   الخدمات المقدمةأهم مجاالت 

 اإلجراءات المذكورة أعاله:السياسات و تشمل هل 26

 بالتفصيل الموظفين المشاركين ومسؤولياتأدوار 

 إعداد التقارير؛متطلبات الوثائق ومبينة فيها 

 

 لتقديم بوضوح محددة األدوار والمسؤولياتهل 

أشخاص  غير متوافقة )أي وظائف لفصل بينا

 : أداءاألنشطة التاليةيقوموا  مختلفين

 صديقالت . 

 معالجة/ تسجيلال 

 األصولعهدة على وجود 

 .صحيحةالمعالجةغير التصحيح( حل) طرق

 النظام. اتجاوزت كيف يعالج  وتحسب  

 .دفتر اليومية قيود تمرير كيفية على عمليات

    

من قبل التشاور حول المتطلبات القانونية  تمهل  27

 واإلجراءات؟ هذه السياسات اإلدارةعند ترجمة

    

في الهامه  اترتغييالضمان أن عمليات ل هل هناك 28

 سياسات وإجراءات في نعكس التشريعاتت

 ؟المحدثه

    

عن السياسات و  بشكل واضح بالغاإل تمهل  29

 ؟المنطبقة عليهمموظفي التشغيل لاالجراءات 

 

 اإلبالغ.  على الدليلوتحديد لموظفينااستفسار

    

 أثناء غياب فصل بين الواجباتيوجد  هل 30

خلو و المرض أو عطلةأال بسبب الموظفين

 ؟الوظيفه

    

   المراقبه

     لمراقبة الداخلي المراجعتقارير اإلدارة هل تستخدم 31
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 ؟الضوابط

بصورة  التالي يتم تنفيذه أن اإلدارةتتأكد   هل 32

 دورية:

 ؛الدفتريو المخزون المادي بينالتسوية  ( أ)

 األصول؛وسجل عداألصول  بينالتسوية  ( ب)

على نظمة الكمبيوتر ) أ بينالتسوية  ( ت)

أنظمة  و ةالمالياألنظمة سبيل المثال 

 ؛ ( الموظفين

 تسوية حسابات البنوك. ( ث)

    

المراجع /هل التوصيات الرئيسيةللمراجعة الداخلية 33

 ؟ هافي وقت تم تنفيذهاإستشاري /الخارجي

    

لعمليات  ا  من دارةالجوانب الرئيسيةاإل حددت هل 34

 (ئيةستثناإل)مثل التقاريراالمعلومات الالزمة و

 الوحدات؟ لرصدعمليات

 

    

دارةهذه التقاريرلرصدالجوانب اإل ستخدمهل ت 35

 ؟ عملياتللالرئيسية 

    

بالمقابل  واإللتزام عدم حاالت  دارةاإل  حددت هل 36

 اعمليات  في تشغيل تصحيح هناككان هل   

 ؟لرقابة الداخلية

المتضمن في قواعد  لكذ شملاإللتزام ي ]عدم

 يةداراإل جراءاتاإلو سياسات الواخالقيات المهنه 

 [أخرى

    

 لنوعيهقضايااال 37

لجهة ل التمويل من الجهات المانحة عندما يتلقى

ية من االتفاقللمراجعة، فحص الخاضعة 

 أية متطلبات لتحديدما إذا كانت هناك المانحةالجهة

المتعلقة المعلومات اإلفصاح عن بإدارة و تتعلق

 نوعيهبالقضايا ال

 

الجهة  يؤكد أنفإنه  عندما يكون هذاهو الحال

في  األحكام الواردة مع توافقللمراجعة تالخاضعة 

 .  المانحةية من الجهةاالتفاق
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 (  قائمة فحص الرقابة الداخلية على تقنية المعلومات9الخطة االستراتيجية :ورقة عمل)

 

تمت مراجعته  االسم الدرجة التاريخ

 بواسطة:

الجهة الخاضعة  

 للمراجعة

1المستوى      الفترة المنتهية:  

2المستوى     نمت مراجعته   

 بواسطة:

3المستوى      الدرجة:  

 التاريخ:     

 

 للمراجعة.لجهة الخاضعة ل نظم التطبيقتوثيق الجدول التالي ل يمكن استخدام

الغرض من الوصف و اسم التطبيق

 تطبيقال

 وحدات /النظم الفرعية

 ة المستخدم اتلتطبيقل

؟ النظام الماليمرتبط مع  النظام  هل

و وصف مختصرلطبيعة  اعطاء

 تكراراإلرتباط. 

    

    

    

    

    

 

 ة تقنية المعلوماتمراجع منللمراجعة الجهة الخاضعة  على المنطبقةالنتائج المخاطر وعدد 

 في الجدول أعالهات تطبيقمن ال أي علىالمنجزة مركزيةال

 

 عوامل الخطرالتالية: قد تم تحديد

 

على  جوهريةالخطاء األمخاطرورقة عمل  في المخاطر التي تم تحديدها كافة تضمينيتم سوف ]

 [القوائم المالية مستوى
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 : التالية جب على األسئلةأ،النظام  تطبيقات  تعريفل

جواب  مجال التركيز

 نعم/ ال

التي  ألدلةلمثلة أ

يمكن الحصول 

تم التحقق عليها/

 منها  

ماالخطأ الذي سيحدث عند 

 لرقابة المعنية عدم تنفيذ ا

 إلى الرجوع

المتحصل  دليلال

 عليه 

 تعليقات

      المعلومات حوكمة تقنية

 ةلجنللوحدة   هل .1

 تقنيةإ  ستراتيجية   ل

 ؟المعلومات

والحصول   طلب 

محاضر  على

اجتماعات ا اللجنة 

االستراتيجية  

 المعلومات تقنيةل

 واالتصاالت

إنشاءلجنةاستراتيجية عدم 

على  المعلومات لتقنية

في  يؤثر مجلسال مستوى

، حوكمة تقنية المعلومات

حوكمة  منوذلك كجزء 

على  ال يجريالمنشأةان 

 ي كافالنحو ال

  

خطة لدى الوحدة   هل .2

 لتقنية استراتيجية

 التي تدعم المعلومات

ضمن تمتطلبات العمل و

 تقنيةاإلنفاق على أن 

 داخليبقى  المعلومات

خطةاالستراتيجيةالمعتمدال

 ؟لتقنية المعلومات ة

تقنية خطة 

المعلومات 

 االستراتيجية

 المعتمدة

إنشاءخطة عدم 

 المعلومات لتقنيةاستراتيجية

تقنية  أهداف ان   يؤدي إلى

 التسهم فيالمعلومات  

االستراتيجية  األقسام أهداف

ذات  التكاليف والمخاطرو

 العالقة 

  

 لجنةوحدة ال هل لدى .3

تقنية  لتوجيه نشطة

 ؟المعلومات

محاضر   

 اإلجتماعات

حوكمة تقنية بيتم التقيد  ال

التي تشكل جزءا  المعلومات

 الهيكل اإلداري من

   التنظيمي

  

أدوار هناك  هل .4

لكل مسؤوليات محددة و

المعلومات  تقنيةوظيفة

 دورالقائم بال/

 الرسم البياني 

خطة   ،التنظيمي

 تقنية عمل

المعلومات.إذاال 

من  اطلب توجد 

 تقنيةمدير 

 وصف المعلومات

يتم القيام  دور كل

 به

 األدواروالمسؤوليات

تقنية المعلومات بالخاصة 

يمكن أن   غير محددةال

 وظيفةان تكون   ؤدي إلىت

تقنية المعلومات ليست ذات 

 ستجابة الحتياجات ا

 االدارات 

  

برنامج هناك وجود  هل .5

 تقنية  لبناء قدرات تدريبي

 المعلومات ؟

الحصول و طلب   

على برنامج 

نقل للتدريب و

 المحدد التدريبفي  نقصال

يمكن  المعلومات تقنيةعلى 

لى  فشل أن يؤدي إ
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 فيتقنية المعلومات وظيفة المهارات

فضال عن  لعملياتمقابلة   ا

 االعتماد على خلق

 الموظفين الرئيسيين

وحدة من التستفيد هل .6

الخدمة؟إذا كان  مقدمي

، هل هناك األمر كذلك

مستوى  على اتياتفاق

الموردين جميع ل الخدمة

الذين يقدموا خدمة تقنية 

 المعلومات

 الحصول على قائمة 

 من األنشطة

مصادر  المقدمة من

الحصول و خارجية

من على نسخ 

الموقعة  اتياالتفاق

مقدمي الخدمة  مع

و مطابقة القائمة 

 مع االتفاقية

على  اتياتفاق إنشاء عدم

يؤدي  مستوى الخدمة

حيث  من إلىسوء فهم

الفوائد، التكلفة، و

وسياسات واستراتيجية 

ال  ترضى  مستوياتو

المستخدمين النهائيين عن 

 الخدمة.

  

      إدارة األمن

 أمن هناك سياسةهل  .7

معتمدة تقنية المعلومات ل

سرية  لضمان رسميا

وسالمتها  البيانات

 ؟وتوفرها

 منا ألسياسة 

 المعتمدة

وحدة ال إذا لم يكن لدى

 هناك لن بكون سياسةأمن

 للحفاظ على اتجاه واضح

أمن المعلومات على 

حماية و وحدة ال مستوى

 بشكل صحيح األصول

  

 بتثبيتقامت الوحدة  هل .8

مكافحة  برامج تنظيم

على كافة  الفيروسات

يتم  وأجهزة الكمبيوتر

 تحديثهابانتظام؟

، المراقبة مناقشةال 

 منتفريغ الشاشة و

 تقنيةخدمات 

برنامج ل المعلومات

من الحماية 

 الفيروسات

خدمة تقنية المعلومات قد 

يتم تشويشهاو قد يحدث 

 لبياناتتلف ل

  

 لضمان هناك عملية هل .9

على  األمنيالتحديث 

جميع 

عملية أنظمةالبرمجيات)

 (المجموعاتإدارة 

 إجراءات إدارة 

  التصحيح

 اتعمليالو

 المجموعات)

فيما التحديثات و

على سبيل  يتعلق

نظام ب المثال

، ومكافحة التشغيل

الفيروسات، وجدار 

وما إلى الحماية، 

 (التكراريةذلك،

برامج ان ال تعمل يمكن 

 . بشكل صحيحالنظام 
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 إدارة التغيير برنامج

معتمدة  عمليات هناك هل .10

 إلدارةرسميا و موثقة 

جميع لمبذولة ل ا ترقياتال

 المعلومات أداء/ نظم

 ؟المالية

 اإلجراءات 

/المبادئ المعتمدة

كيف عن  رشاديهاال

مع  التعامل يمكن

ترقيات و لتغييراتا

 ؟األنظمةحزم 

 يتم إجراء تغييرات .

، نظمةاأل إلىاغيرمصرح به

دون أن يتم إجراء تغييرات 

 بشكل صحيح اختبارها يتم

نقص  هناكسيكون  أوال،

طلب ل الوثائق الداعمة في

التغييرات التي  وثيقت

تلبي  ال التغييرات ، أدخلت

 لطلبات المستخدم

  

 ،ترقية النظم عندما يتم .11

 التوثيق طلب اكتمل هل

يدل  الذيتغيير رسميال

 ر المطلوبالتغيي على

 كل وأسباب جعلت

النظام  التغييرات على

 المالي؟

 وثائق مننماذج 

طلب 

 ملة كتالمتغييرال

 يتم إجراء تغييرات

، نظمةاأل إلىاغيرمصرح به

دون أن يتم إجراء تغييرات 

 بشكل صحيح اختبارها يتم

نقص  هناكسيكون  أوال،

طلب ل الوثائق الداعمة في

التغييرات التي  وثيقت

تلبي  ال التغييرات ، أدخلت

 لطلبات المستخدم

  

يمكن ان يحصل  هل .12

 على مبرمجينال

مباشرة ؟ بيئات الختبارا

هل ، حزمية النظمكانت إذا

)مورد  لبائعيستطيع ا

الوصول إلىبيئة الخدمة(

 ؟منتجال

مع مسؤول  مناقشة 

والمبرمجين  النظام

بائع، ال/ و

 منات المطبوع

بما في ذلك  نظامال

 لنظام الوصول

 عبائال

غير المصرح  التغييرات

، ال يتم النظام افيبه

شكل  اختبارالتغييراتب

 وثائق صحيح،عدم وجود

لتغييرات التي  عناداعمة 

ال  التغييرات التي، أدخلت

 متطلبات المستخدم تعالج

  

      ماديال الوصول ضوابط

 تغطي هل هناك سياسات .13

بيئات  الوصول الفعلي إلى

 ؟المعلومات تقنية

 اإلدارة مناقشات مع 

 والمراقبة

 لغير مصرح بها الوصو

 لىبيئات تقنية المعلومات

اضرار   يمكن أن يؤدي إلى

، والسرقة، األجهزةب حقتل

 الخ

  

 الوصول الفعلي إلى هل .14

 المناطق الحساسة)مثل

، غرفة الحاسوب

والعمليات، وغرف 

التخزين، وغرف 

 مضبوط؟ (الشبكةالخ

 اإلدارة مناقشات مع 

 والمراقبة

 غير المصرح به الوصول

 لىبيئات تقنية المعلومات

ضرار  اإل يمكن أن يؤدي إلى

 الخ، والسرقة، األجهزةب
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الفعلي الوصول  هل .15

بشكل صحيح مراقب 

 ؟ات العملبعدساع

سجالت ما بعد  

الدوام الموقعة لهذه 

 المناطق

  غير المصرح به الوصول

ت  المعلوما تقنية لىبيئات

األضرار  يمكن أن يؤدي إلى

، األجهزةب حقتلالتي 

 الخوالسرقة، 

  

      البيئية الضوابط

سياسات  هل هناك .16

إجراءات معمول بها و

 ؟لتغطيةالضوابط البيئية

 مناقشات مع 

 اإلدارةوالمراقبة

لضوابط ل إذالم يتم التصدي

بشكل  البيئية

 .الالوحدةصحيح،

  

البيئيةالتالية  الضوابط هل .17

 :موجودة

  طفايات 

  إخمادالحريقأنظمة 

 UPSوالمولدات، 

  تكييف أنظمة

غرفة  الهواء)وخاصة في

 (الحاسوب

  و أنظمة ، الرطوبةأنظمة

 التحكم في درجة الحرارة

وحدة ال إذا لم يكن لدى المراقبة 

المناسبة،قدال   الضوابط

 منالوحدة توازنها  تستعيد 

على اإلطالق، لتوقف ا

 كافيةالسرعة الأوب

  

 إجراءات هل هناك .18

ة وثقموة رسمي طوارئ

 ؟اختبارها تم 

 إجراءات تسجيل 

التي  الطوارئ

 .نفذت

، حالة الطوارئ في

قد  الموظفين المشاركين

على علم بماهو واكونيال

ؤدي هذا ي، ومتوقع منهم

 األعمال. خلاتدإلى 

  

      المعلومات تقنيةاستمراريةخدمات 

 خطةالوحدة  هل لدى .19

 ؟من الكوارث ستعادةاال

على  لتصديقا 

خطةالتعافي من 

 الكوارث

للمراجعة لجهة الخاضعة ا

 قد التكون قادرة على

 الكوارث التعافي من

 

  

خطة  نسخ منال هل .20

 تقنية استمرارية

والتعافي من  المعلومات

محتفظ بها  الكوارث

 خارج موقع الوحدة

لوحدة ااإلتفاقية مع  

 االحتفاظ عن مكان

 الخططب

كارثة،  ثفي حالة حدو

للمراجعة الجهة الخاضعة 

على ة قادر كونتقد ال 

خطة التعافي  الوصول إلى

 .من الكوارث

 

  

هل النسخ االحتياطية  .21

االستعادة تم  واستراتجية

نسخ احتياطيه  

واستراتيجة 

نسخ  وجودأيعدم 

في حالة حدوث  احتياطية
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استعاده مصدق  تنفيذها

 عليها

قد التكون وحدة الفكارثة، 

 مواصلة قادرة على

 الخدمات.

 

تم  ةالنسخ االحتياطي هل .22

 من التأكدو  التحقق منها

 ؟بنجاح اكتمالها

 على سبيل المثال،  

 تسجيل، مراجعة

النسخ 

 /السجلةاالحتياطي

نسخ  وجودأيعدم 

في حالة حدوث  احتياطية

قد التكون وحدة الفكارثة، 

 مواصلة قادرة على

 الخدمات.

 

  

ة النسخ االحتياطي هل .23

امن  كانم في مخزنة

 خارج الموقعو

 الموقع تفقد 

 /الخارجي

 مع يةتفاقواال

 خارجيالطرف ال

النسخ  يتم تخزين إذا لم

خارج  في مكان االحتياطية

 تعافىتقد ال،الوحدة الموقع

 كارثةال من

 

  

      المنطقي الوصول ضوابط

رسمي  توثيق هل هناك .24

ة يإدارمعايير وإجراءات و

 معتمدة فية مستخدم

 ؟وحدةال

الرسمية  سياسةال 

المعتمده الدارة 

حسابات 

  المستخدمين

جيد و إطارعدم وجود 

ليس  المستخدمينمعتمد ،

 قواعد وإجراءات لديهم أي

 من أجل تقليلالتباعها 

والغش  مخاطر األخطاء

 سرية البياناتفقدان و

 وسالمتها وتوفرها

  

 عملياتهناك  هل .25

وصول حق  لمراجعة

النظام  إالى المستخدم

 مع تماشىالحق ي وهل

 هم مسؤوليات

المراجعة من  دلةأ 

 التي تمت

  وصول غير مصرح به

 للنظام

  

اسم  كل مستخدم هل لدى .26

 فريد مستخدم

 قوائم   

المستخدمين 

على  النشطين

 النظام

التي  هوية المستخدم

 أشخاص معينينب الترتبط

 نقص يمكن أن يؤدي إلى

 في المساءلة
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 الخالصة

 

 

 

 

 

 خدماتالاستدامة مراجعة  قائمة (10الخطة االستراتيجية :ورقة عمل ) 

تمت مراجعته  االسم الدرجة التاريخ

 بواسطة:

الخاضعة  الجهة 

 للمراجعة

      

1المستوى      الفترة المنتهية:  

2المستوى     نمت مراجعته   

 بواسطة:

3المستوى      الدرجة:  

 التاريخ:     

 

 وفحصمع اإلدارة ه من خالل المناقش 

تحديد ما إذا يتم   الوثائق ذات الصلة

 :كان

 المخاطرنعم/ ال تحديد

 

العمل  ليسجت

 المنجز

 يه/ ورقة العملمرجعال

الذين  جميع الموظفينب االحتفاظ تم .1

لديهم أو  رئيسية يشغلون مناصب

الجهة  لعملياتللوصول  قدرات

 أو عندماللمراجعة ،الخاضعة 

الوحدة تم االحالل  الموظف هذايغادر

 .لبديل خالل السنة الماليةلالمناسب 

 

 على تأثيراالستقاالتالنظر في ]

 من خاللتحديد و، لوحدةمستقبل ا

ما عنين الم األشخاص االستفسارمن

قدرة المستبدلون لهم ال فراداأل إذا كان

مناصبهم  بمتطلبات  الوفاء على

   

 عوامل الخطرالتالية: تحديدقد تم 

 

على  جوهريةالخطاء األمخاطرورقة عمل  في المخاطر التي تم تحديدها كافة تضمينيتم سوف ]

 [القوائم الماليةمستوى 
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 [الجديدة

ن تعنمد الذي الموردين الرئيسيين .2

 في معليهللمراجعةالجهة الخاضعة 

 من المحتمل أن تقديم الخدمات عملية

تزويدالجهة الخاضعة يستمروا في 

 .للمراجعة

 

ما إذا كان ، النظر في كذلك إن لم يكن

الجهة  من قبل مصادر بديلة تم تحديد

 للمراجعة. الخاضعة 

   

التي أشارت  المطبوعاتالصحافة و .3

ان المحتمل( من سوء الخدمةأو) الي

الجهة  فيتصرف سوء يوجد 

 .للمراجعةالخاضعة 

 الدعاية السلبيةحاالت  ثيقنو]

الجهات المتأثرة التي تمت  وتحديد

 [مراجعتها

   

العمل/التوقف عن في  صعوبات وجود .4

 المالي خالل العام العمل

   

المفرطة،أوأي  الفصلوجود حاالت  .5

 في األجورغير طبيعية تخفيضات

   

الجهة الخاضعة  ميزانية ظلت .6

العام  مع مقارنةة معقولللمراجعة 

 لزيادة كافية مخصصات  مع الماضي

 ؟والمتطلبات الجديدة التضخم

   

الرئيسية  برامجالمشاريع أو كل ال .7

المستقبل المنظوروعما ستستمر في 

بدرجة  خفض ذلك نطاق إذا كان

 ة كبير

   

القوائم أو  ةيالحكوممكاتبات ال فحص .8

 المبالغ التي تفاصيلالتي توضح 

السنة  فيعليها الوحدة  حصلتس

 المالية التالية

   

الخارجية  االقتصادية البيئة النظر في .9

الجهة  عملياتتأثيرها المحتمل على و

، بما في ذلك للمراجعةالخاضعة 
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 : المجاالت التالية

 عدموإحتمال  تأثيرالركود 9.1

 لتمويلاوجود

   

    عاليةال التضخم مستويات 9.2

نية ب والسياسية التغيرات االقتصادية 9.3

 التي تؤثر علىمراجعة القرارات 

الجهة الخاضعة ظائف حالة و

 للمراجعة 

   

 أو جزء منل ك لخصخصة نيةال 9.4

 للمراجعة الجهة الخاضعة وظائف 

   

قيد  تحديداإلجراءات القانونية .10

 ضدالطرف الخاضع للمراجعةاالنتظار

يكون لها تأثيرمالي كبيرعلى   التي قد

. للمراجعةالجهة الخاضعة  عمليات

 نجاحها،في حال 

 

المتعلقة القانونيةالهامة وجراءات إلا]

الحصول على ، المطلوبات المحتملةب

مثل  أطراف خارجية خارجي من تأكيد

 وكيل النيابةأو المحامين

   

 شهدوحده تنظر فيما إذا كان الال .11

الديون   مستويات متزايدة من

 العمليات. على ذلكوتأثير المعدومة

   

          دارةاإل أن دليل علىال  فحص .12

ضع تالتدفقات النقدية و بانتظام تقيم

للحفاظ على  استباقيةخطط 

 السيولةالمطلوبة

   

لطرف  ا من المعلومات المالية فحص .13

 وتحديد ما إذاكانت الخاضع للمراجعة

 نطبق علىتالسيناريوهات التالية

 :الطرف الخاضع للمراجعة

   

 مما أدى إلى تجاوزاإليرادات  اإلنفاق 13.1

 الخصومنمو 

   

    ديزاتت المطلوبات 13.2
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عدم  بسبب التدفق النقدي مشاكل 13.3

 استالم/تحصيل اإليرادات

   

 

 

 الخالصة 

 

 

 

 

 

 استخدام عمل مراجع   .(11االستراتيجية :ورقة عمل ) الخطة  

 1  الخطوة

 القوائممن  البند الجوهري تحديد

 آخر مراجع من قبل المراجعة المالية

اآلخرين المسؤولين  المراجعين اسم

 المذكورالبند  مراجعة عن

 المبلغ

   

   

   

   

 

 

تمت مراجعته  االسم الدرجة التاريخ

 بواسطة:

  

الجهة الخاضعة 

 للمراجعة

      

1المستوى      الفترة المنتهية:  

2المستوى     نمت مراجعته   

 بواسطة:

3المستوى      الدرجة:  

 التاريخ:     

 قد تم تحديدعوامل الخطرالتالية:

 

على  جوهريةالخطاء األمخاطرورقة عمل  في المخاطر التي تم تحديدها كافة تضمينيتم سوف ]

 [الماليةالقوائم مستوى
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 2الخطوة  

 خراأل للمراجع الكفاءة المهنية النظر في

 :ما يلي واألخذ في اإلعتبار ، ذات صلة أطراف ثالثة اآلخرأو أي مع المراجعات  مناقشالمن خالل 

 عملالرقة ومرجع لمعلومات/امصدر    نعم/ ال التي تؤخذ في اإلعتبار  الجوانب

الهيئات عضوية  اآلخر لديهالمراجع 

 المحاسبية المعروفة

  

 شركةل انتماء اآلخر لديهالمراجع 

 أخرىمراجعة مرموقة 

  

والخبرات ذات  المؤهالتى المراجع لد

 المراجعة  في مجال الصلة

  

 المراجع يستخدم ما إذا كان

 إلداء اآلخرالمعايير الدولية للمراجعة

 المراجعة 

  

 

 كافية؟االخر للمراجع الكفاءة المهنيةهل بعين االعتبار، ما سبق عند أخذ

 ال / نعم

عمل  االعتماد على لضمان التاليةتنفيذ اإلجراءات و( 3)انتقل إلى الخطوة ، بنعم  إذا كان الجواب

 عمل المراجع االعتمادعلىيمكن  ال هأن( 4الخطوة ) الخالصة إدراج إما، اآلخر.إذاكان الجواب بالنفي المراجع

عمل عادةإل العمل، بما في ذلك إجراءات المراجعة أداء أوالنظر في المحدود نطاقالبشأن و إبداء تحفظ  األخر

 .اآلخر المراجع
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 3الخطوة  

 األخر  المراجع العمل الذي يقوم به في النظر

 ورقة العمل /المرجعية مالحظات مدى إجراءات المراجعةطبيعة و

 إبالغ للمراجعة مرحلة التخطيط أثناء .1

 إقرارات الحصول علىواآلخرالمراجع 

 : بما يلي تتعلق مكتوبة

 المتعلقةية االستقالل متطلبات 

 للمراجعةالجهة الخاضعة العنصرو

  اآلخربما  المراجع من المراجعةمنهج

المحددة  كبيرةالمخاطر ال في ذلك

المتطلبات  و التأكيداتتغطية جميع و

متطلبات إعداد وة ي، والمحاسبةالتشريعي

 التقارير

  

 :األخرىما يليالمراجع  إبالغ .2

 ه عمل من الذي سيستفادمنهستخدام اال

 وتقريره

 اهتماما خاصا المجاالت التي تتطلب 

 بينالعمليات تحديدلجراءات اإل 

 التي تتطلبو /بين اإلداراتالوحدة

 ؛اإلفصاح

 عملية  لالنتهاء من الجدول الزمني

 المراجعة

  

ملخص المراجعة الحصول على و .3

 المراجععمل  وأوراق جداول، تذكيريال

العمل  أداء مراجعة.الداعمة الخرآ

 أهداف المراجعة وتحديد ما إذاتم تحقيق

على قد تمت تغطيتها  كبيرةال مخاطرو ال

 نحو كاف.

  

 لجميعالمراجعة أدلة مراجعة .4

 هامةاالستنتاجات ال

  

 على بشكل معقول االعتمادفي حالةعدم  .5

 ا أي، توثيق العمل المنجزجزئيا أوكليا

السجالت إضافية( من ختبارات)

من  المراجعللعنصر أوالمعلومات المالية

 ألخر المراجع قبل
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 4الخطوة  

 الخالصة  

 

 

 

 

 

 

 اآلخر لمراجعل هامةاالستنتاجات ال ملخص

 بالنسبة للقوائممهمة  هذه النتيجة هل هامةالنتائج ال

 ككل؟ للوحدة المالية

 نعم / ال

 الرجوع الى التحفظات المرفوعة

 المتعلقةالتحفظات عن النتائج  رفع  اآلخر لمراجعل نتائج هامة أي لخصت

 بالبنود

 

 استخدام عمل خبير   (12الخطة االستراتيجية :ورقة العمل )

 

 الجهة الخاضعة للمراجعة

تمت مراجعته  

 بواسطة:

 التاريخ الدرجة االسم

      

1المستوى   الفترة المنتهية:     

2المستوى   نمت مراجعته بواسطة:     

3المستوى   الدرجة:     

      التاريخ:

.تم أداءهاالتي  اإلجراءات، استنادا إلى المراجعةف اهدإل قدم خالصة   

ات إجراء سيتم اتخاذ اآلخر.ومع ذلك عمل المراجع االعتماد على) هنا:على سبيل المثالالخالصة  وثيقت

.(االكتمال اتتأكيد لتغطيةية إضاف  

    أو
 أداء ضرورة ، أونطاقفي ال قيود وجود إلى قد يؤدي وهذا –األخر  عمل المراجع االعتماد علىعدم 

 إجراءات إضافية.
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 تحديد الحاجة الستخدام خبير : 1 المرحلة

تحديد المجاالت التي تتطلب 

 عمل خبير
 المبلغ/الرصيد 

هل        

المبلغ/الرصيد 

 ال / نعم جوهري

هل أدلة المراجعة األخرى تغطي 

 هدف المراجعة بشكل مناسب؟

 نعم / ال

 هل عمل الخبير ضروري 

 نعم /ال 

 االكتواريالتقيم  -

 اآلراء القانونية -

االعمال المنجزه للعقود  -

 تحت التنفيذ

 
    

إذا كان الرصيد جوهري وأي 

إجراءات بديلة يمكن أن تؤدى 

للحصول على التأكيد فالجواب هنا 

 سيكون نعم

          

 

 اسم الخبير أو الخبراء:

  

 )اسم الخبير أو الخبراء هنا أدخل(

  

 

أن تتم للعمل المنجز بواسطة كل خبيريجب  3و  2الخطوة   

 :اجراءات المراجعة: 3و  2الخطوة 

 طبيعة ومدى إجراءات المراجعة
العمل 

 المنجز

مرجعية ورقة 

 العمل

      

   الكفاءة المهنية والموضوعية للخبير

من خالل المناقشات مع إدارة الوحدة الخاضعة للمراجعة، والخبراء وأي أطراف ثالثة ذات 

 الحصول على دليل أو مراعاة ما يلي: صلة،
    

     الشهادات المهنية أو العضوية في هيئة مهنية متخصصة؛

     الخبرة والسمعة في المجال الذي يسعى المراجع للحصول على أدلة المراجعة منه
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استقالل من خالل المناقشات مع إدارة الوحدة الخاضعة للمراجعة والخبير التأكد فيما إذا كان 

 الخبير قد تم اختراقه من قبل أي من اآلتي:
    

     التعيين من قبل الوحدة تحت المراجعة.

 

: االستنتاجات على عمل الخبير4 الخطوة  

إن لم يكن،كذلك إدراج اإلجراءات اإلضافية  نستنتج ما إذا كان عمل الخبيروفرأدلة كافية ومناسبة للمراجعة ]

 التي يجب أن تنجز

   أي عالقة مع الوحدة الخاضعة للمراجعة مثل االعتماد  ماليا على الوحدة أو وجود استثمار بالوحدة

 عند نشوء قلق بخصوص موضوعية وكفاءة الخبير:

 إدارة المنشأةمناقشة أي تحفظات مع 

الوضع في عين االعتبار أي تدابير تعويضية وضعت من قبل إدارة المنشأة لضمان موثوقية، نزاهة 

 ومالءمة العمل للخبير.

  

   نطاق عمل الخبير

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة بأن نطاق عمل الخبير هو كاٍف ألغراض المراجعة من 

للخبير من الوحده/ المراجعين )إن وجدوا(، أو من خالل المناقشات مع خالل تعليمات مكتوبة معطاه 

 الخبراء. مع وضع اعتبار وتوثيق لما يلي::

 أهداف ونطاق عمل الخبير 

 المخطط العام فيما يتعلق بالمسائل المحددة التي يتوقع المراجع أن يغطيها تقرير الخبير 

 االستخدام المقصود من قبل المراجع لعمل الخبير 

 مدى وصول الخبير للسجالت والملفات المناسبة 

  ،توضيح عالقة الخبير مع المنشأة، إن وجدت 

  سرية معلومات المنشأة بشأن االفتراضات 

  األساليب التي يعتزم استخدامها من قبل الخبراء واتساقها مع تلك المستخدمة في الفترات

 السابقة

  

 تقييم عمل الخبير

 
  

   المالية التي يمكن للخبير أن يستخدمها كدليل المراجعةوثق تأكيدات القوائم 

 :تقييم موثوقية مصدر البيانات المستخدمة من قبل الخبير

  االستفسار فيما يتعلق باإلجراءات التي أجريت من قبل الخبراء لتحديد ما إذا كان مصدر

 .البيانات كاملة، ذات صلة وموثوق بها

  استخدمها الخبيرمراجعة أو اختبار البيانات التي. 

  

الحصول على فهم لالفتراضات واألساليب المستخدمة، ودراسة وتوثيق ما إذا كانت غير مناسبة 

 .ووغيرمعقولة، بناًء على معرفة المراجعين للشركة ونتائج إجراءات المراجعة األخرى
  

   .توثيق أي إجراءات تدقيق أخرى تتعلق باستخدام عمل خبير هنا
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 المرجع العمل المنجز  طبيعة ومدى مزيد من إجراءات المراجعة

ومالئمة أو نتائج عندما عمل الخبير ال توفر أدلة مراجعة كافية 

 ال تتفق مع أدلة المراجعة األخرى
    

     حل هذه المسألة من خالل المناقشات مع اإلدارة والخبراء أو

تطبيق إجراءات مراجعة إضافية، والتي قد تشمل إشراك خبير 

 آخر
    

رفع استثناء على أساس أدلةمراجعة كافية والنظر في رأي 

 مناسبالمراجعة المعدلة بشكل 
    

 : تعديل تقرير المراجع5الخطوة 
  
عندما يتم إصدار تقرير المراجعين المعدل، وتتم اإلشارة 

 أشتر)على سبيل المثال تحديد الخبراء ومدى إلى عمل الخبير 

 .االفصاحعلى إذن من الخبير لهذا  حصلالخبير( ااك 

    

عندما ال يرغب الخبير اعطاء الذن لالفصاح النظر في 

 .االحصول على مشورة قانونية
    

 

 مخاطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم المالية  (13الخطة االستراتيجيه: ورقة عمل )

الجهة 

 المراجعة:

روجع 

 بواسطة

اال

 سم
 التاريخ التقييم

 نهاية الفترة:
المستوى 

1 
      

اإلعداد 

 بواسطة:

المستوى 

2 
      

 المستوى:
المستوى 

3 
      

         التاريخ:

 

  

ورقة عمل 

حيث تم 

التعرف 

على 

 المخاطر

  

تعريف مخاطر األخطاء 

]وتشمل الجوهريه

عن كل    تفاصيل

المخاطر التي تم 

تحديدها لورقة العمل 

تضمن كل خطر على 

 حدة[

البنود المراجعة 

والتي تأثرت 

 بالمخاطرة

هل مطلوب عمل إضافي 

لتحديد أثر الخطر 

 لعناصر المراجعة؟

  

 نعم /ال                 

 ورقة العمل /المرجعية

    

ابحث عن تإثير 

المخاطر على 

البنود المراجعة 

اذا كانت اإلجابة نعم  

ضمن ورقة العمل 
  

ارجع الي 

وصف 

النظام 
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وضمنها للبنود 

ذات الصلة عند 

 وصف النظام 

والبنود  المرجعيه

ذات الصلة 

او ورقة 

العمل الى 

التي تقدم 

العمل 

 المنجز

قضايا  

المراجعة 

من العام 

 السابق

  
 

  
  

فحص  

التحليل 

  المبدئي

  
     

قائمة فحص 

المراجعة 

  الداخلية

  
     

قائمة  

فحص  

لجنة 

 المراجعة

 
  

    

قائمة فحص 

  الغش
  

     

استقصاء 

الرقابة 

  الداخليه

  
      

استقصاءرق

ابة نظم 

  المعلومات
 

  
    

قائمة 

استدامة 

  الخد مات
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 الخالصة

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 :مخاطر التحريف الجوهرية في القوائم المالية هي

 )، على سبيل المثال، مخاطر عالية، متوسطة أو منخفضةاختار الخيارالمالئم (

المحددة هناهو نفس المخاطروالتي أدرجت في خطة  ( R M Mماطرالتحريف الجوهري  )تأكيد ما إذا كانت

 ( لمزيد من التفاصيل3)ا(لجزء )1الرجوع إلى الوحدة  المراجعة السنوية ا لشاملة
 

 

 :ستجابات الشاملةا لتالية سيتم تطبيقهااال ( مرتفعة ذلك يوشر إلى أي منR MMوعندما تكون )

 

 االستجابات الشاملة

 

 المرجعيهورقة العمل  ال نعم

    زيادة تذكير الفرقه بمبداء الشك المهني

تخصيص مستوى عالي/ تأهيل جيد  /خبره مهنيه لفرقه 

لتحديد المهام  أو األخذ في االعتبار استخدام الخبيرالمراجعة   

 

   

    زيادة مستوى / تردد اإلشراف على الموظفين والرقابة

زيادةعدم 

التوقع والتنبؤ 

لتوقيت 

 المراجعة

 المنفذة

 

   



246 
 

اختالف توقيت أداء برامج المراجعة )التاريخ المؤقت أو بعد   

 نهاية السنة المالية(

 

   

الحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعاً، أي أدلة خارجية بدالً 

 عن التأكيدات الداخلية

   

    أداء برامج مراجعة إضافية

 

 

Sp.14   استراتيجية المراجعة الشاملة 

 

 التاريخ التصنيف االسم روجع بواسطة: المراجعة:الجهة 

       1المستوى  نهاية الفترة:

       2المستوى  االعداد بواسطة:

       3المستوى  التصنيف:

         التاريخ:

 

 

 مقدمة             .1

 

فعالة وكفؤة ، بما في ذلك التي تم تنفيذها مراجعة الالهدف من استراتيجية المراجعة الشاملة هو التأكد من أن عملية   1.1

مراجعة للم ترجمة استراتيجية المراجعة الشاملة على أساس المعرفة التراكمية تت. متخصصينللتحديد مهلة للحاجة ودور 

  تلفت إنتباه المراجعوالخبرة، فضال عن المسائل الهامة، التي 

تستصحب كل  ها جميع التوقعات وأنل تهات قيمة، كما يجب ضمان تلبيلتكون ذايجب أن توضع في اإلعتبارهذه الوثيقة  1.2

 . المخاوف اإلدارية الهامة 

 

 بمعالجة المسائل الهامة التالية:  يتم القيام  خالل مرحلة التخطيط ألعمال المراجعة سوف  1.3

 االختصاصات 

 مخاطر المراجعة 

  األهمية النسبية 

 بيئة نظم المعلومات 

  الرقابةبيئة 

 االعتماد على الرقابة الداخلية 

 السياسات والقوانين واألنظمة المحاسبية 

 تحديد العناصر التي ينبغي مراجعتها. 
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 تحديد المخاطر لكل عنصر 

 تحديد نهج المراجعة 

 إدارة المشاريع 

 

 

 

 االختصاصات    .2

 
 مسئولية إعداد التقارير األولية   2.1

 

المرجعية ]من حيث مراجعتها تم تسالتي والمالحظات [ إدراج التاريخ الساري]البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 

اسم الجهة الخاضعة ]من [ إدراج اإلطار المطبق التقارير]إعداد القوائم المالية بما يتفق مع [. التشريعية إدراج المطبقة

إدراج ذات الصلة لقب على سبيل المثال موظف ]من مسؤولية و والرقابة الداخلية الفعالة هوالحفاظ على تدبير [ ةمراجعلل

 [.المجلس/ المحاسبة 

الذي  المتبع بالجهاز ومراجعة التقرير حول البيانات المالية وفقا لنهج تقديم و المراجعة هو المسؤول عن( الجهاز)اسم من 

 .(ISSAI)مراجعة ليا لالعل جهزهيتوافق مع المعايير الدولية لأل

 

 2.2  نطاق التقرير 

 

ً ل  اسم الجهة الخاضعة ]لتقرير وإبداء الرأي حول القوائم المالية السنوية للا  لجهاز(يجب على )ا   ISSAIsوفقا

 .واإلبالغ عنها متابعتها جميع المسائل التي أثيرت في البيانات المالية للسنة السابقة يجب [. مراجعةلل

 :المراجعة النظامية والتي وتتكون أساسا من ما يلي سيتم تنفيذ

 

  إلى أي مدى البيانات المالية تظهر بصورة عادلة في )اسم الوحدة  الخاضعة للمراجعة( األنشطة 

 .لهذا العام

 دقة وجودة واكتمال السجالت المحاسبية المبقاة 

 تم إثباتها .النفقات التي تم تصديقها بوثائق كافية ومقبولة قد 

  إجراءات الرقابة الداخلية كافية وقابلة للتطبيق وأنها في مكانها الصحيح و تتم المحافظة عليها. 

  االمتثال للوائح والسياسات واألفعال وغيرها من التوجيهات. 

  االمتثال إلجراءات مراقبة الموازنة 

   

 -مراجعة اإلمتثال :  2.3
 

 [االمتثالتشمل التفاصيل فقط إذا تم التخطيط لمراجعة ]

متثال في جميع النواحي لالوتشمل عملية مراجعة االمتثال الفحص على أساس االختبار، من األدلة الداعمة       

 [لمراجعةالمادية مع القوانين واألنظمة ذات الصلة التي تنطبق على ]اسم الجهة الخاضعة ل
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 التقرير لإلدارة 2.4   

 المراجعةو شهرية إلى اإلدارة بشأن التقدم المحرز في سيتم إعطاء ردود فعل أسبوعية أ

 االجتماعات المقررة جدول ونقاط الضعف التي تم تحديدها أثناء عملية المراجعة. 

 كما يلي:

 ]اذكر المواعيد المقررة إن وجدت[

 و:

 ب:

 ج:

 د:

 

  أثناء المراجعة. مالحظتهاالتي تمت على نقاط الضعف ) التقرير التفصيلي( مشتمالً وسيصدر خطاب اإلدارة 

 

في دارة اإلمع  مناقشتهتتم المؤقتة سيصدر خطاب اإلدارة المؤقت وبعد المراجعة     

 

إن أمكن ( مواعيد اذكر المخطط لها)  إدراج ال   

 

مواعيد اذكر المخطط لها إن أمكن[.إدراج ال] فييصدر خطاب اإلدارة النهائي ثم    

 

مواعيد اذكر المخطط لها إن وجد[.إدراج ال] فيتقرير التم مناقشة مشروع توس  

 

 توقعات الوحدة الخاضعة للمراجعة  2.5
 

وسيتم إبالغ إدارة ]اسم الجهة الخاضعة للرقابة[ بأي ضعف للرقابة الداخلية تمت مالحظته أثناء 

 إجراء عملية المراجعة  وأثر ذلك . وأي انحراف عن اإلجراءات المحاسبية المقررة. وسوف تناقش جميع

 االستفسارات مع اإلدارة

 [ في االجتماعات المقررة. وينبغيCFO]تشمل عنوان الضابط المعين على سبيل المثال أمين الصندوق / 

 االستفسارات ايجب أن تتابع من قبل اإلدارة لضمان تغذية راجعة فورية لفريق المراجعة بما 

 في ذلك اإلجراءات الالزم اتخاذها. 
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 خصصةالمراجعات المت 2.6
 

 (بيان ما إذا كان سيتم إجراء مراجعة األداء في االوحدة)           مراجعة األداء           

 

 )اذكر إذا كان سيتم القيام بمراجعة تقنية المعلومات بالوحدة؟(مراجعة تقنية المعلومات          

 

 معرفة الوحدة

 

 خلفيات عامة 3.1

 

للمراجعةالعنوان البريدي للوحدة الخاضعة  : 

 

 

 ا  العنوان الفعلي للوحدة

 

 

 :التلفون العام

 

 

 التفاصيل البنكية:
 

  

 رقم الحساب: نوع الحساب: اسم البنك:

 تفاصيل المستشار القانوني:
 

  

   العنوان: االسم:
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 الغرض من المنشأة  3.2

 

 

 

 

 التشريعات االمالئمة 3.3

الحكومية ومتطلبات الجهة الخاضعة للمراجعة التي من شأنها أن )قائمة األعمال الرئيسية واللوائح والسياسات 

  تؤثر على الفحص(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل اإلداري 3.4
 

المجلس وموظفي المالي رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، رئيس االمراجعة  /)قائمة تفاصيل المرقب المالي 

  الداخلي الخ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البريد االليكتروني الفاكس رقم الهاتف التصنيف االسم

          

          

          

          

          

 

 :القوانين والتشريعات

 :.أي تعليمات أخرى تطبيقية

 :اإلطار المحاسبي

 )أيضا توثيق أي تغييرات في أحكام التشريع من الفترة السابقة(
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  الهيكل التنظيمي 3.5

 ( التنظيمي الهيكل التنظيمي للهيكل /)تتضمن تفاصيل 

 

 

 

 حجم الوحدة 3.6

 

 

 

 

 

 

 -عمليات الوحدة الخاضعة  للمراجعة: 3.7

 طبيعة نشاطات الوحدة

 

  الموردين الرئيسيين للمنتجات والخدمات )االستعانة بمصادر خارجية ألطراف ثالثة أو منظمات 

 مستوى الخدمة(:

 تخصيص األنشطة إلى وحدات األعمال والمكاتب اإلقليمية:  

 األطراف ذات العالقة  3.8
 

الوحدات ذات 

 العالقة

طبيعة 

 العالقة

طبيعة العمليات 

 الجوهرية

مناطق الخطورة 

 المحددة

      
 

        

    
  

    

    
  

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 :حجم الموظفين

 :ميزانية المصروفات اإلجمالية

 :ميزانية اإليرادات اإلجمالية

 :المواقع والمكاتب اإلقليمية
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 بيئة التقارير   3.9
 

 التقرير السنوي المقدم من الجهة الخاضعة للمراجعة و الذي سينشر جنبا إلى جنب مع البيانات المالية 

  إن وجدت )تقارير شهرية كما هو مطلوب بموجب القانون 

 

-تقارير المراجع للسنة الفائتة:  3.10  
 

 :المخاطر التي تم تحديدها من خطاب اإلدارة  ) التقرير التفصيلي ( من العام السابق 

 

 :المخاطر التي تم تحديدها من تقرير المراجع من العام السابق 

 

 -بيئة الرقابة: 3.11
 

 التي تم تحديدها( يشمل تفاصيل عن المخاطر ) ملخص عام لقائمة الرقابة الداخلية          

 

 

  الضوابط حول تقنية المعلومات 3.12
 

 ملخص عام لقائمة الرقابة الداخلية لتقنية المعلومات يحتوي على تفاصيل المخاطر التي 

 يتم  إستخدامها أثناء عملية المراجعة ( CAATsتم تحديدها) يشير إلى  ما إذا كان 

 -تقييم شامل للمراجعة الداخلية:  3.13
 

 )ملخص عن المراجعة الداخلية(          

 

 

-ملخص عام عن أداء لجان المراجعة :   3.14  
 

 ) ملخص بشأن لجان المراجعة عند الضرورة(          

 

ملحص بشأن اإلستدامة والخدمات   3.15       
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 -نهج المراجعة المخطط:  4.1
 

 طبيعة ومدى المراجعة  4.2

األخطاء الجوهرية على مستوى القوائم المالية تكون النتائج )إدراج تقييم وبناء على تقدير مخاطر 

المخاطر: عالية أو متوسطة أو منخفضة( وهذا التقديرألي من المخاطر سيكون له تأثير على أحجام العينة 

 المسحوبة خالل اإلختبار المفصل

.  

وائم المالية للعناصر الفردية للمراجعة وهذه بقدر اإلمكان سيتم نقل المخاطر التي تم تحديدها على مستوى الق

 المخاطر تؤثر على تقييم المخاطر لعنصر المراجعة ونهج المراجعة المخطط للعنصر

 توقيت المراجعة 4.3
 

 ) تشمل ما إذا كان سيتم إجراء مراجعة مؤقتة أو نهائية  , وتوقيتهما 

 عناصر المراجعة 4.4
 

 - :قد تم التعرف على العناصر التالية

 

 

 -حددت عناصرالقائمة على سبيل المثال:

 

 اإليرادات

 

 اإلنفاق

 

 مدفوعات التحويل 

 

  األصول نفقات الموظفين
 

 األهمية النسيبة 4.5

 سوف يؤخذ في اإلعتبار أي خطأ, إذا كانت أخطاء في حد ذاتها أوالتي يتم تجميعها مع 

 

 تم احتساب هذا الرقم على  .تحريفات  مماثلة والتي تنتجاوز)أدخل مبلغ األهمية النسبية (

 

 أساس )إدراج بند ما كانت  األهمية النسبية تحسب علىه(

 

 وبالنظر  لنتائج مراجعة مسؤولياتنا األخرى المتعلقة بعدم االمتثال للتشريع، سيتم تقييم أوجه 
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 .القصور واالحتيال أو السيطرة من خالل النظر في طبيعة الحقائق

 

 

  المحددةالزيارات االقليمية  4.6

 ذا كان ذلك ممكنا، وتشير للزيارات اإلقليمية المخطط لها وكيف تم اختيار المواقع ذات الصلة)إ 
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 -إستخدام  متخصص أو خبير: 4.7

 

 )إذا كان ذلك ممكنا، قائمة بالخبراء الخارجيين االذين  سيشاركون أثناء عملية المراجعة، مشيرا 

 

 إلى مدى وضرورة مشاركتهم، على سبيل المثال خبراء الضرائب الخ(

 

 بيان ما إذا كان المراجعين     سوف يستخدمونهم ومدى التدخل المطلوب(

 

:-  4.8 تدخل مراجعين آخرين 

 

ذلك ممكنا، وقائمة المراجعين األخرى التي ستشارك على سبيل المثال العمل الذي تقوم به المكاتب  إذا كان) 

 ( ، ومراجعي ا لشركات التابعة أو االقسامSAIاإلقليمية ل

 

 اإلدارة .5
 

  االجتماعات والتواصل مع االوحدة الخاضعة للمراجعة 5.1

الخاضعة للمراجعة، من أجل إنجاز صوت وإدارة الوحدة  يتم تأسيس اتصال رسمي بين )الجهاز(

 :ويدعى األشخاص التالية أسماؤهم للمشاركة في االجتماعات .التعاون  بين األطراف

 

 

 التواصل الموقع االسم

 :الوحدة المراجعة

 

 مثل مدير الحسابات

 

 :مكتب المراجع

 

مدير 

المراجع

 ة

 [اذكر أي شخص آخر للحوجة]
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 التواريخ المحددة 5.2
 

أدناه يحتوي على تواريخ ذات صلة لالتصاالت مع إدارة الوحدة ومواعيد المراجعة للمخرجات )الجدول 

يجب أن تكون المواعيد المدرجة هنا هي نفسها كما أبلغت في خطاب االرتباط،  .الرئيسية في كال الجانبين

 [تشمل جميع االرتباطات التي قطعت، انظر الجدول المدرج:

 

No. المسئولية النشاط 
التاريخ 

 المحدد

   مدير المراجعة ابدأ بخطة المراجعة 1

2 
لقاء بين)الجهاز(وإدارة الوحدة الخاضعة للمراجعة لمناقشة 

 استراتيجية المراجعة الشاملة

إدارة فريق المراجعة 

الوحدة الخاضعة 

للمراجعة في المستوى 

 المعين

  

  

   المراجعةمدير  اطلب المعلومات من الوحدة الخاضعة للمراجعة 3

   مدير المراجعة ]إن وجدت[ابدأ بالمراجعة الموقتة  4

 اعتمد المعلومات المطلوبة للمراجعة 5
إدارة االوحدة الخاضعة 

 للمراجعة
  

   مدير المراجعة اصدر خطاب اإلدارة المؤقت للوحدة للخاضعة  المراجعة 6

     ]إن وجد[  

7 
المؤقت ) التقرير إرسال ردا مكتوبا على خطاب اإلدارة 

 التفصيلي(ل]الجهاز[ ]إن وجد[
   مدير الحسابات

        

        

8 
لمناقشة نتائج  للمراجعةالخاضعة  الوحدةوإدارة ا[ الجهاز]لقاء بين 

      خطاب اإلدارة

إدارة فريق المراجعة 

الوحدةالخاضعةللمراجعة 

 في المستوى المعين

  

   مدير المراجعة للتأكيداتأرسل طلبات لجهات ثالثة  9

 

التاريخ 

 المحدد

 رقم النشاط المسؤولية

 10 متعلقات للمراجعة النهائية مدير المراجعة 

ايداع القوائم المالية والملف الداعم )ميزان  مدير الوحدة الخاضعة للمراجعة 

 قوائم االرشاد( للمراجعين  -المراجعة

11 

 12 االدارةإصدار خطاب ممثل  ضابط الحسابات 

 13 إصدارخطاب اإلدارة )التقريرالتفصيلي(النهائي المدير 

ايداع رد مكتوب لخطاب االدارة)التقرير التفصيلي(  ضابط الحسابات 

 باسم الجهاز 

14 

مدير فريق المراجعةوالوحدة الخاضعة   )المشرف(وادارة الوحدةالخاضعة اجتماع بين  15 
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للمراجعة لمناقشات ماتم تضمينه في خطاب االدارة  للمراجعة حسب المستويات المالئمة

 )التقرير التفصيلي(

تحريرتقرير المراجعة المؤيد للوحدة الخاضعة  المدير  

 للمراجعة 

16 

 

-مواضيع ادارية:  5.3  

 )للالغراض الداخلية فقط(

 معرف المشروع                        

 

 

 موازنة المراجعة بالساعات

 

 الساعات النشاط

  نشاطات ما قبالإلرتباط

  التخطيط

  تنفيذ

  خالصة وتقرير

  ادارة المشروع

 

 موازنة تكلفة المراجعة

 

 فريق المراجعة

 البريد االلكتروني رقم الفاكس رقم التلفون الرتبة الوظيفية االسم

     

     

     

     

 

 (SP 15. توثيق نقاش الفريق المتعاقد).

الخاضعة الوحدة 

 للمراجعة

 تاريخ رتبة وظيفية اسم روجعت بواسطة

    1مستوي  نهاية الفترة

    2مستوي  اعدت بواسطة

    3مستوي  رتبة وظيفية

     تاريخ

 تاريخ المناقشة ) حدد تاريخ(
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 قائمة باعضاء فريق المراجعة المشاركون في المناقشة

 الرتبة الوظيفية اسم 

  

  

  

 

 الحلول/ مذكرات المناقشةموضوع 

تشخيص اإلرتباط )مثال قانونيته واالطار الفكري للتقرير المالي وموقع الحدة الخاضعة 

 للمراجعة(

 

  اهداف التقرير )مثال النهايات التواريخ الرئيسيةالنقرير النهائي المناقشات مع األدارة(

جهود الفريق)مثال  الجوهرية, بيئة العوامل المهمة التي ستحدد المناطق التي ستركز عليها 

 الرقابة المحدده خصوصا مناطق المخاطر للتضليل الجوهري للقوائم  وبعض التطورات(

 

  تنفيذ تحديث االستراتيجية الشاملة للمراجعة

طبيعة وتوقيت ومدي التوجيه واالشراف العضاء الفريق ا ومراجعتهم مضمنين مستوي 

 بواسطة موظفي المراجعةالفائدة من تقنية المعلومات 

 

  االختالس

 -كيف ولماذا تكون القوائم المالية معرضة لشبهة األختالس متضمنا المحددات التالية :

 مناطق او محتويات المراجعة للقوائم المالية المعرضة لشبهة االختالس 

 كيف يمكن لالدارة اقتراف واخفاء االختالس في القوائم المالية 

  اصواللوحدة  غير مناسبة ودقيقةكيف يمكن ان تكون 

  الظروف والمالبسات التي قد تكون محددة لدخول االدارة والممارسات

 المتداخلة, قد تحدد امكانية االختالس 

 

 

 -االخذ في االعتبار العوامل المعروفة التي:

  تخلق دافع او تضغط االدارة  او االخرين لالختالس 

 توفر فرصة لالختالس 

  والبيئة التي تسمح لالدارة او االخرين بترشيد ارتكاب االغشتحديد الثقافة 

 

 

االخذ في االعتبار قدرة االدارة في مالحظتهم للموظفين مع االطالع علي النقد واالصول 

 االخري المشتبه في عدم مالئمتها 

 

االخذ في االعتبار اي تغيرات غير موضحة لسلوكيات او المستوي المعيشي لالدارة او 

 الموظفين والتي لفتت انتباه فريق المراجعة

 

 -اعتبارات المراجعة مثل :

  الحصول علي تفصيل عقالني  من خالل المراجعة فيما يخص التضليل

 الجوهري المحتمل والمتصل باالختالس 

  العناصر التي ال يمكن التنبوء بها يجب ان تكون موجوده في اداء اجراءات

 المراجعة

  المراجعة اكثر فعالية في اكتشاف االختالساي نوع من انواع 

 حقيقة وجود االختالس  التي لفتت انتباه المراجعين 
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                       مخاطر االدارة التي خارج الرقابة 

  

  ادخل اي مواضيع اخري تمت مناقشتها والحلول التي تم التوصل لها

 

 

 

استيان ضبط الجودة للتخطيط االسراتيجي  ( SP.16  )تخطيط استراتيجي   
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الوحدة الخاضعة 

 للمراجعة

 تاريخ رتبة وظيفية اسم روجعت بواسطة

    1مستوي  نهاية الفترة

    2مستوي  اعدت بواسطة

    3مستوي  رتبة وظيفية

     تاريخ

 

مستوي المراجعة  مستوي المراجعة الثالث

 الثاني

ISS مستوي المراجعة االول 

AI  

Ref 

   السؤال

تعليقا

 ت

N/A نع ال

 م 

نع ال N/A تعليقات نعم  ال N/A تعليقات

 1 م 

            ISS

AI 

131

5 

هل كل االرصدة الجوهرية في القوائم المالية تم تحديدها لتغطي بالمراجعة وبمرجعية 

 2تخطيط استراتيجي متقاطعة للمراجعة النهائية للقوائم المالية ؟ )ارجع الوراق العمل 

 اوراق العمل للجدول اإلرشادي (

            ISS

AI 

131

5 

 3هل المسائل الخاصة باالعوام السابقة حددت كمناطق مخاطر ؟)تخطيط اسنراتيجي 

 مراجعة اوراق عمل مسائل سنوات سابقة(

2 

            ISS

AI 

132

0 

هل تم تحديد مستوي مقبول من الجوهرية  بالتناسق مع مع سياسات الجهاز ؟)راجع 

 اوراق عمل تخطيط الجوهرية( 1اوراق عمل تخطيط استراتيجي 

3 

            ISS

AI 

متي حددت  ووثقت بصورة جيدة نوعية من العوامل الجوهرية؟) راجع اوراق عمل 

تخطيط الجوهرية ( 1المراجعة تخطيط استراتيجي   

4 
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132

0 

            ISS

AI 

161

0 

هل تم تقييم ادارة المراجعة الداخلية وعملها بصورة كافية وتم االنتهاء منه؟ راجع 

مراجعةاوراق عمل المراجعة الداخلية 5اوراق عمل المراجعة تخطيط اسنراتيجي   

5 

            ISS

AI 

161

0 

اذا قصد االعتماد علي العمل المؤدي من المراجعة الداخلية. هل تم تقييم واختبار للتاكد 

مراجعة اوراق عمل  5من كفايته راجع اوراق عمل المراجعة تخطيط استراتيجي 

 المراجعة الداخلية

6 

 

 

 

 

 

 

           ISS

AI 

162

0 

عند استخدام العمل المعد بواسطة الخبير هل يحصل المراجع علي ادلة مناسبة تؤكد ان 

 ذلك العمل كافي الغراض 

استخدام عمل اوراق عمل  خبير ( 12المراجعة )راجع اوراق عمل تخطيط ستراتيجي   

7 

            ISS

AI 

124

0 

متي حددت مخاطر عوامل االختالس  واخذت في االعتبار ؟ )راجع اوراق عمل ت. س 

قائمة التحقق من االختالس 7  

8 
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مستوي المراجعة  مستوي المراجعة الثالث

 الثاني

مستوي المراجعة 

 االول

ISS

AI  

Ref 

  السؤال

/N تعليقات

A 

نع ال

 م 

تعليقا

 ت

N/

A 

نع ال

 م 

تعليقا

 ت

N/

A 

نع ال

 م 

            ISS

AI 

131

5 

متي تم اداء اجراءات التحليل االبتدائية ومتي رسمت خالصات المخاطر؟ راجع اوراق عمل ت س 

اوراق عمل المراجعة التحليلية (4  

9 

            ISS

AI 

131

5 

AS

SAI 

123

0 

قائمة التحقق من  9متي تم تقييم المراجعة الداخلية لتقنية المعلومات ؟)راجع اوراق عمل  ت. س 

 الرقابة الداخلية لتقنية المعلومات(

1

0 

            ISS

AI 

131

5 

AS

SAI 

123

 10هل اعطيت اعتبارات كافية فيما يخص القدرة علي دعم الخدمات او االستمراية؟ )راجع ت . س 

 اوراق مراجعة القدرة علي دعم الخدمات 

1

1 
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0 

            ISS

AI 

125

0 

1 هل تحصل الفريق علي معلومات عن الوحدة تتضمن القونين واللوائح؟

2 

            ISS

AI 

124

0 

هل ناقش االجتماع مع الفريق المتعاقد حساسية القوائم المالية للتضليل الجوهري في زمن االختالس 

توثيق مناقشة الفريق المتعاقد (  15والغش؟ راجع اوراق ت س   

1

3 

            ISS

AI 

131

5 

متي حدت كل المخاطر في اوراق عمل  التخطيط االستراتيجي متضمنة مخاطر التضليل الجوهري 

 المقيمة وردة الفعل المقترحة والمحددة)مقرونة مع محتويات المراجعة(

1

4 

            ISS

AI 

122

0 

ISS

AI 

123

0 

هل تم توثيق خالصة مناسبة فيما يخص التضليل الجوهري علي مستوي القوائم المالية وهل التغيير 

اوراق عمل  13المحتمل لمخاطر التعاقد تم التخفيف عنه بصورة كافية؟ راجع اوراق عمل ت. س

القوائم المالية (التضليل الجوهري علي مستوي   

1

5 

            ISS

AI 

130

0 

 هل وثائق استرانيجيةالمراجعة الشاملة

 اعدت 

 تمت الموافقة عليها 

  متصلة مع فريق المراجعة 

1

6 
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ISS

AI 

122

0 

ISS

AI 

131

5 

ISS

AI 

124

0 

  تمت مناقشتها مع إدارة الوحدة الخاضعة للمراجعة؟ )راجع اوراق مراجعةت .س

 استراتيجية المراجعة الشاملة14
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 -الخطة التفصيلية والعمل الميداني:  -الجزء الرابع 

 الخطة التفصيلية 4.1

 ما المستفاد من هذا؟

 حدد المعالجات للمراجعة 

  حدد المخاطر الرئسية والرقابة المالئمة لكل محتوي )راجع اوراق المراجعةDPF مراجعة

 و :وصف النظام للمحتويات(  1خطة تفصيلية لالطار الفكري .

  القرار في اكثر مداخل المراجعة مالئمة للحصول علي توكيدات المراجعة مثال : ما إذا كانت

    DPF2)راجع اوراق مراجعة  الرقابة تختبر او ستخضع الختبارات مكثفة

 وبرامج المراجعة DPF3االعتماد علي الرقابة الرئيسية للمحتويات 

 

 

 خطة المراجعة التفصيلية 4.1.1

خطة المراجعة التفصيلية ال تحتوي علي مستند مفرد . بل تحتوي علي توثيقات لطبيعة 

 -من محتويات المراجعة  التالية: لكل محتويوتوقيت وامتداد اجراءات المراجعة المؤداه ومستندات 

  ( االجراءات الضرورية للحصول علي توكيدات المراجعة المالئمة مغطية كل المطلوبات الالزم تغطيتها

 ISSAI  1330)كمثال التقرير عن عدم التوفاق مع قانون او لوائح متعلقة بالموازنة او المشتريات()

P6و 

   كمية االختبارات  مبنية علي تقييم مخاطر الرقابة 

ان مسؤولية المراجعين تاتي  في تصميم واداء المراجعة كرد فعل للتضليل الجوهري المحدد 

والمقيم اثناء التخطيط االستراتيجي التفصيلي . الهدف من الخطة التفصيلية هو تقليل مخاطر  التضليل 

 ISSAI 1330 1:3)الجوهري لمستوي معقول )

طالما ان المراجع اسس المراجعة االستراتيجية الشاملة العادية قبل تطوير المراجعة التفصيلية 

ليس بالضرورة ان انشطة الخطتين متعارضتين ولكنهما اقرب الن تكونا متداخلتين في تغيير في خطة 

في بداية المراجعة . علي يتبعه تغيير في االخري  كمثال تخطيط تقييم اجراءات المراجع في العادة تظهر 

كل حال  تخطيط لطبيعة  وتوقيت  وامتداد اجراءات المراجعة االضافية تعتمد علي الناتج من تقييم 

 اجراءات المخاطر

اداء اجراءات المراجعة المحددة في الخطة التفصيلية يجب ان تبدا فقط عند مراجعة وتغطية االجراءات  

 وتمت الموافقة عليها

يمكن للمراجع ان يبدا اداء اجراءات  المراجعة لمحتوي معين اذا تمت  وعلي كل حال 

 مراجعة هذه االجراءات ووجد انها كافية  حتي ولو لم تتم الموافقة علي كل المحتويات

 اجراءات المراجعة كرد فعل علي تقييم المخاطر )مدي اختبارات المراجعة(
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لوصول لردة فعل شاملة لتقييم المخاطر علي الهدف من هذا الجزء في الدليل لتوفير مرشد في ل

مستوي القوائم المالية اضف لذلك . يجب علي المراجع تصميم واداء اجراءات اضافية لمقابلة المخاطر 

 ) ISSAI  1330 5.6في مستوي التاكيد)

عند االخذ في االعتبار طبيعة وتوقيت اجراءات المراجعة المؤداة  يجب علي المراجعين الرجوع ل 

Annexure E-  Fruad risks   واقتراح رقابة لمناطق المراجعة المختارة 

210 

 -هذا الجز من الدليل يوفر :

  فهم اسباب واهمية وصف النظام والمستفاد من المعالجة 

  تحديد ردود الفعل الشاملة التي توصل للتضليل الجوهري علي مستوي  القوائم المالية

 الفعل هذهكما توفر تعريف لطبيعة ردود 

  تحديد اجراءات المراجعة التي كانت نتاج لردة فعل المخاطر الجوهرية للتضليل في

 القوائم المالية في مستوي الفحص

 :تقييم فعالية وكفاية االدلة التي تم الحصول عليها و 

   توثيق الخالصة وكل االشياء التي اخذت في االعتبار 

 

 -وصف النظام : 4.1.2

ان مسؤولية المراجع في هذه المرحلة هي توثيق لعمليات الوحدة لكل محتوي من محتويات 

,نوع ويحدد، من بين أمور أخرى،المراجعة ومطلوباتها,   هذا أمر بالغ األهمية لما تبقى منالمراجعة. 

اإلكتمال يجب  االختبارات  مثال ,اختبارات الرقابة فضالً عن طبيعة تلك االجراءات . اوصاف النظام  بعد

ان تخبر اي شخص يقرأها  عن المخاطر  والضوابط  وفي الوقت نفسه  تقييم لهذه المخاطر الضوابط  . 

المخاطر والضوابط المتعلقة بالقيود من خالل دورتها المستندية  مثال , المخاطر المتعلقة بمشتروات  

 اصل  محددة  ومختلفة عن تلك المحيطة باستخدام نفس االصل .

ن وصف النظام هو واحد من اهم االدوات التي توفر للمراجعين فهم  للمعالجات التي اتبعت ا

والتي تعطي  قيمة عالية لمحتويات المراجعة , المعالجة يجب ان ينظر لها من منظور المخاطر لتقييم 

انين واللوائح  , يمكن كفاية الرقابة الداخلية . طالما ان الرقابة الداخلية بطبيعة الحال موصوفة بواسطة القو

 للمراجعين تحديد  ما قد ال يكون موصوفا في المعالجة.

ان وصف النظام هو الخطوة االولي  للخطة التفصيلية ويجب ان يكون مكتمال لكل محتويات 

المراجعة  وهو يبدا  بتحديد النشاطاات الرئيسة  في الدورة المستندية للقيود .  وبعد ذلك المخا طر 

  لعمل دؤووب. تتطلب هذه الورقة االدارية والتي يجب ان تكرس  للمخاطر التي تم توثيقها .والرقابة 

علي األقل علي مستوي  المراجعةالكثير من المعرفة والخبرة ، وبالتالي يجب أن يكون إشراك موظفي و

جيهات لالشياء مدير المراجعة  . ايضا اوراق العمل هذه   تشكل االساس لمسائل التقرير وذلك بتوفير تو

االساسية التي تم الوصول اليها والمحتويات المالءمة للمعلومة  وذلك لتشكيل قرارات صحيحة عبر 

 المراجعة .بالتالي هناك مزيد من الموجهات المفصلة وفرت في هذا الدليل  في نهاية اوراق العمل هذه .
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 -:القوانين والسياسات الداخلية  للوحدة الخاضعة  للمراجعة

علي المراجعين تحديد  متطلبات القوانين  التي -اول المتطلبات قبل االنتهاء من اوراق عمل وصف النظام هي : ان

يمكن تطبيقها للمحتوي المناسب وغني عن التعريف ان هذه المتطلبات المتعلقة باي محتوي للمراجعة) 

 : تطلب كالتاليمثل االصول الثابتة ( يجب ان 

 المصدرة من قبل الدولة والمتعلقة بمحتويات المراجعة و :  الساياسات او القوانين 

  السياسات الداخلية واالجراءات للوحدة الخاضعة للمراجعة 

في العادة القوانين  هي مستوي عال من  التعليمات بينما السياسات الداخلية ستكون اكثر تفصيال متضمنة 

يجب دوما ان تكون متكاملة واليجب ان تحتوي علي المسائل التشغيلية . القوانين والسياسات  الداخاية  

تعليمات متضاربة . متطلبات القوانين دوما صريحة وفي المتناول  . التوثيق الداخلي للوحدة قد ياخذ 

اشكاال مختلفة مثل السياسات واإلجراءات والتعليمات . المراجعين يجب ان يقيمو الممارسة الفعلية  للوحدة  

 لكل من القوانين  والتعليمات المتولدة داخلياالخاضعة للمراجعة  

  الخطة المقبلة  يمكن تطبيقها علي المراجعة

 ما يفعله المراجع مستوى التعليمات رقم

المعالجات هناك كال من القوانين و 1

الداخلية المستخدمة أو/ و التعليمات 

 القابلة للتطبيق للمحتويات اوالنشاط

 

متوافقة مع التشريعات تقيم ما إذا كانت  قييم ما إذا كانت اإلجراءات 

اإلجراءات الفعلية المتبعة  تسير في نفس الخط مع اإلجراءات 

 المستخدمة داخليا

ال توجد تشريعات مالئمة للنشاط أو  2

للمحتويات. فقط معالجات مستخدمة 

 أو تعليمات  /داخليا و 

المتبعة فعليا خذ اإلجراءات المستخدمة داخليا  و قم بتقييم المعالجات 

 على إطار العمل

ليست هنالك تشريعات مالئمة أو إجراءات  3

داخلية مستخدمةأو/ و تعليمات للنشاط أو 

 االمحتوي

 أسس )ًممارسةجيدة ()ما يجب فعله( مقابل الممارسات الفعلية 

 التي تم تقييمها

 

 -الدورة المستندية للقيد , المخاطر و الرقابة:

على المراجع الحصول على ودراسة  التشريعات اعاله والمعالجة المستخد مة داخليا  والتي 

ستساعد على فهم النشاطات التي تحتوى على الدورة المستندية للقيد .يجب أن توثق الدورة المستندية للقيد 

)أو الممارسة  لهما يجب عمالمعالجات المتصلة بالمحتويات الُمراجعة )مثال أصول ثابتة(. يشمل هذا 

 االفضل( . األنشطة المستخدمة يجب أن تشكل اساس لتكملة هذا العمود.

لكل نشاط موثق في الدورة المستندية للقيد مخاطر رئيسية يجب أن تحدد. وهنا يبرز السؤال : ماهو الخطأ 

 الذي يمكن أن يحدث.؟

مثال, عندما يحدد النشاط على إنه )إستالم بضائع( المخاطرة المرتبطة بهذا قد تكون )فقدان البضائع هذا 

بالسرقة( إكمال هذ العمود ما يزال نظريا و يتتطلب فهما  للمخاطرالمحتملة التي من الممكن أن تواجهها 
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من المهم  أن نضع في أذهاننا ان الوحدة الخاضعة للمراجعة. وقتما انتهت  ورقة العمل هذه لكل مكون ف

 المخاطرة الرئيسية فقط هي التي يجب أن تحدد أو تعرف.

أي من المخاطر المحددة في المخاطرة الجوهرية  على مستوى اوراق  عمل التقرير المالي و 

 التي ترتبط بالمكونات الُمراجعة  يجب تضمينها في وصف النظام للمحتويات.

أساسية محددة.الرقابةاإلدارية  تتضمن  رقابة تهدف  لمنع  التضليل  لكل مخاطر محددة   رقابة

في القوائم أومنع حدوث األخطاء أو كشفها في لحظة حدوثها. الرقابة الوقائية  يجب أن تتضمن إجراءات 

روتينية لفحص  كمية و حالة البضائع المستلمة عند الوصول مقروءة مع المعلومات في المستندات 

بة االكتشاف متضمنة فحص مستقل وتعرض القيود المؤثرة والمهمة)عبر , مثال,التفارير المرسلة رقا

 االستثنائية( بواسطة اإلدارة.

كقاعدة  الرقابة الوقائية  هي أفضل رقابة من ناحية التكلفة . تكلفة رقابة االستكشاف تتضمن  الحوجة 

 للتصحيح بعد حدوث الخطأ.

ذا العمود  ستتضمن كال من الرقابة الوقائية و االكتشاف لتي األساسية  الموثقة في ه الرقابة

تتواجد في الوحدة الخاضعة للمراجعة.يجب ان نضع في الذهن كل المتطلبات التشريعية التي نحتاج ان 

 توضع. للرقابة المستخدمة  

 د الملحقان )أ( و )ب( لهذا الدليل يشتمالن   جداول  تحتوي  أمثلة للدورة المستندية للقي

احتمالية المخاطر والرقابة للمحتويات الرئيسية و قائمة ببرامج مراجعة مكثفة. هذا المرشد يجب إستخدامه  

بواسطة المراجعين كأساس إلكمال  اوراق العمل  و سيساعد في تحديد نوع الرقابة اإلدارية الواجب 

 ايجادها

 تحديد التأكيدات 

 ئمة يجب توثيقه هناالتأكيد الذي يجب ان تصل له الرقابة المال

التأكيدات هي تقارير يستخدمها المراجع لتركيز مراجعته. محتويات المراجعة لها مخاطر 

مختلفة والتي هي جوهرية للمراجعة وتبعا لذلك ,عند النظر  لمحتوي معين, على المراجع أن يكون قادرا 

تبار وجود األصول أكثر أهمية من لتحديد ما إذا كان للتأكيد أهمية اكثر من المحتوى اآلخر. مثال إخ

إختبار اإلكتمالية.  بالمقابل أكتمال الدخل الُمت حصل  عادة  أكثر اهمية من تقييم ما إذا كانت المعاملة قد 

اظهرت الدخل المسجل. هذا قد تختلف من مراجعة الخري اخذين في االعتبار  المخاطر المحددة التي قد 

 تكون مالئمة

أكيدات  في تقييم المخاطر بأن يراعي مختلف أنواع التضليل في القوائم المحتمل و المراجع يستخدم الت

 التي قد تظهر, ولهذا تصمم إجراءات مراجعة لها القدرة علي االستجابة للمخاطر المقيمة

 -تأكيدات حول فئات القيود  و الوقائع للفترة قيد المراجعة:

 بالوحدةو قعت و تتعلق  يهاتسجل تمالمعامالت واألحداث التي   -الحدوث 

 اجميع المعامالت و األحداث التي كان ينبغي أن تسجل تم تسجيله -مالتكاإل 

 الكميات و البينات األخرى  المتعلقة بالمعامالت  و الوقائع  المسجلة قد تم تسجيلها بشكل جيد -الدقة 
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 تم تسجيل  المعامالت واألحداث في الفترة المحاسبية الصحيحة - فصل الفترات المالية 

 وقد تم تسجيل المعامالت واألحداث في الحساب الصحيح  -التصنيف 

 مثله مثلكما  ةاقتصادي هيمنة تمثل عملية  بالمصروفاتلمعامالت أو األحداث المتعلقة  -قيمة النقد 

 للموارد والمؤثر االستخدام الفعال

 مالت و الوقائع حدثت  بإتساق مع  كل القوانين و النظم المالئمةالمعا -اإلتساق 

 -: تأكيدات حول أرصدة الحسابات في نهاية الفترة

  الموجودات والمطلوبات و حقوق المساهمين موجودة  -التواجد 

 الوحدةسيطر على الحقوق في الموجودات والمطلوبات هي التزامات ت الوحدة -الحقوق و الواجبات 

 تم تسجيلها هاتم تسجيليالتي ينبغي أن  وحقوق المساهمينالمطلوبات ,جميع الموجودات -اإلكتمال 

 و المطلوبات و حقوق المساهمين مضمنة  في التقرير المالي بمبالغ مناسبة ,األصول  -التقييم و الرصد

 وإية نتيجة للتقييم أو التجميع او التسوية يجب تسجيلها التسجيل المناسب.

  المعامالت المالية  أو الوقائع المرتبطة باألصول ,المخزون و المطلوبات تمثل هيمنة  -المالقيمة

 إقتصادية تماما مثل  اإلستخدام الكفؤ والمؤثر للموارد

 -التاكيدات حول العرض و اإلفصاح :

  االفصاح عن الوقائع و المعامالت  و األمور األخرى التي حدثت و تتعلق  –الحدوث الحقوق و الواجبات

 بالوحدة

  كل اإلفصاحات التي يجب أن تضمن  في التقرير االمالي قد تم تضمينها –اإلكتمال 

  المعلومات المالية  تعرض و توصف بشكل مناسب و اإلفصاحات يعبر  –التصنيف و القدرة على الفهم

 عنها بوضوح

 و المعلومات األخرى يفصح عنها بعدل وبمبالغ مناسبة  التقييم للمعلومات المالية الدقة و 

قد يستخدم المراجع التأكيدات المذكورة أعاله أو قد يعبر عنها بشكل مختلف شريطة أن يغطي كل 

 الجوانب الموصوفة أعاله

 -التالي  أهداف الرقابة للمعالجة الزايدة للبيانات :

 لمسجلة ليست مستبعدة من السجالت)اكتمالية(المعامالت الفعليةا 

 )معامالت غير حقيقية أو مزدوجة غير مضمنة  في السجالت)الحدوث 

 مبالغ النقدية الصحيحة على المعامالت في السجالت ) القياس ( اليتم تعيين  - -المقيم 

 لسنة وما إلى ذلك( ) تنعكس المعامالت في السجالت في الفترة المحاسبية المناسبة ) الشهر وا  -توقيتا

 (االكتمال ، حدوث

  ما كان ممكنا  في حسابات دفتر األستاذ العام الصحيحة ومتى-المصنفةيتم تسجيل المعامالت  -المصنفة

 المعمول بها ) القياس ( . المساعد، حسابات دفتر األستاذ في

  وتضع كحاشية بشكل في السجالت المالية األساسية  التكلفات واالئتماناتيتم تجميع جميع   -الملخصة

 صحيح )القياس(
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 دفاتر  ما يكون مالئماإلىعام، و عندال االستاذ المجاميع المتراكمة بشكل صحيح إلى ترحيليتم   -ترحيل

 () القياسالمساعدااالستاذ 

لضمان رقابة  وجودالتحقق من عليه  يجب  جعةالمرا سبعة أعاله، فريقالباإلضافة إلى أهداف الرقابة 

:- 

  الحكومية الوحدات  )بما في ذلك دليل  إجراءات اإلدارة المالية فيالمالئمة االمتثال للقوانين و اللوائح

 (تساقالمركزية والمحلية ( )اإل

 لمال ( .ل) القيمة الكيان إدارة األعمال / عمليات وحدة  سلوك منظم وفعال في 

 -ين:التوثيق و األفراد الموظفين المسئول

 ساعد في وقت الحق لتحديدي. هذا يمكن أن المالئمنماذج في العمود و إدراج وثائق ، وشاشات 

أيضا هنا.  الرقابة. تم توثيق الشخص المسؤول عن أداءمن  العدد الكلي التي يمكن استخالصها العينات

 ما يلي : حدد ووثق لكل نشاط 

 و السجالت المستخدمة؛ المستنداتل الرئيسية واخد: مصادر اال 

  (ملفات البيانات )مثل المخزون و الملفات الرئيسية 

  ملفات اإلخراج المهمة والتقارير و السجالت 

  وظيفةالاألشخاص المسؤولين ألداء 

 لكلالمختلفة مثل المدفوعات التي قد تتأثر بنفس الطريقة كونات الم قد تتقاطع مع التيإجراءات هناك 

الوقت  الكثير منوفرتذلك المدفوعات للسلع ، والرواتب ، الثابتة و األصول( . سالنفقات ) بما في 

 المعلومات علىووصف النظام مرة واحدة فقط . ببداية والقيام ال لتحديد هذه العمليات في للمراجعة

العمل في ورقة  ا على حد تركهاأو  المالئمةعمل عن المكونات الفردية ال قاورها في أات  يمكن نسخيدفعال

 الخاصة بها .

 -: وصف النظام أُتخذت في القرارات التي

 هل المخاطرة مؤثرة؟-1

 .مؤثرخطرالالمخاطر  سوف يذهب بعد ذلك لتقييم ما إذا كان  المراجع وثقحالما 

 همية هي:األ خصائص 

 على سبيل المثال إذا تبين أن األصول يمكن أن تضيع بسبب سرقة  حتيالأو اال ختالسمخاطر اال (

 موظف و كانت هناك مشاكل شهدت في الماضي (؛

  على البقاء ضمن  غير المسجلة تحفز النفقاتس) حوافز كبيرة لتلبية أهداف األداء   لتضليل النتائجالدافع ل

 ة (؛وازنحدود الم

  مع معامل األخطاء البشرية الجسيمةالمعامالت غير الروتينية وغير الراتبة 

  العمليات الحسابية المعقدةالتي تتم يدويا .المعامالت و 

 كبيرة مع وجود درجة عالية من الذاتية كما  سيكون في حالة وجود حساب ديون مشكوك في التقديرات ال

 تحصيلها . و
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 مثل إدارة األصول ( . بمكونات مالئمةالسنة السابقة المتعلقة  مراجعة المراجعة االختالفات في تسويات( 

على  المبنيضوء القائمة أعاله. القرار  إليهاعلىجميع المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها يتعين النظر

ينبغي  ختالس. ولكن نظرا لمخاطر اال رؤية المراجع المهنيةالفئات المذكورة أعاله يعتمد على  أغلب

 المناطق المعرضة لخطر كبير : تحديد المجاالت التالية باعتبارها

  تواجد النفقات 

  محصلةاكتمال إيرادات أخرى 

 وجود األصول . 

االمر  بعد ذلك سيتطلب. جسيمخطرا ه كأي من الفئات المذكورة أعاله يتم تحديد ةعلىطراخوقعت المإذا 

 يجب ان تقييم وتختبر المؤثرة مخاطربالجميع الضوابط المتعلقة ان 

 اإضافي اتركيز سيجعل هناك فقطيرجى مالحظة أن تحديد المناطق المعرضة لخطر كبير 

مخاطر كبيرة ينبغي أن تترك  التي ليس بهاعلى هذه المناطق . هذا ال يعني أن المناطق 

طر اخذات الم للمناطق  التي نفذتالداخلية كل الرقابة.على سبيل المثال، مراجعةدون 

 هو مطلوب منقبل المراجعين و ينبغي اختبار تنفيذها.  توثق منان يجب  ةكبيرال

 المناطق المعرضة لخطر كبير لىفي جميع األوقات. أداء اختبارات الرقابة ع نلمراجعيا

 
 

 

 هل تم تنفيذ الرقابة اإلدارية؟.  2

ويتم ذلك  ).walkthrough (جولةويتم تقييم ما إذا كانت الضوابط قد نفذت عن طريق إجراء

تحديد ما إذا  حيث يكون الهدف الدورة المستندية للنشاطمن خالل  متابعته والذي يتم  قيدعن طريق اختيار 

كدليل على أن جميع  و فحصها والمستندات الداعمة تم الحصول عليهاكانت الضوابط الرئيسية قد نفذت. 

موجوده حديد ما إذا كانت الضوابط الموثقة . والغرض من هذه العملية هو تهاو تنفيذ هاالضوابط تم إجراء

 فعليا و تؤدي وظيفتها.

جميع  هال تغطي ختارجميع الضوابط التي تم تحديدها. إذا كان العنصر الم ةجولالوينبغي أن تشمل 

)  اصل تقنية المعلومات الضوابط ، ينبغي اختيار معاملة أخرى . على سبيل المثال، يمكن وصف

يجب أن يتم استالمها من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات وليس التي  أنه أحد األصولالكمبيوتر المحمول ( 

أصل  اختيارصول يجب على المراجع األخالل عمليات تلقي  الجولة من خالل العمليات العادية. من أجل

متشابهة لجميع فئات األصول اإلجراءات . لألنشطة حيث العاديتقنية المعلومات باإلضافة إلى األصل 

 للجولة خاللهاألصول أحد يكفي فقط استخدام 
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 . متى ترفع استعالمات المراجعة )استثناء(؟3

 -استعالمات المراجعة تظهر في اي من االحوال األتية:

 غيلية التشريعات ال يتم ترجمتها إلجراءات عملياتية ) المطلوبات ال يتم تحويلها لعمليات مثال عمليات تش

 معيارية(

 إجالاءات )موثقة . لكنها غير مصاغة أوو موجودهلعمليات اad-hoc ( موثقة ، حتى إذا ما اتبعت الغير

 سهل المساءلة أو االستدامة؛تال  -بجد من قبل الموظفين 

 لها المراجع لمنشاةلتشريع أو السياسة الداخلية لا توافق مع أي عدم 

 لمخاطر المحددةنقص  الضوابط  اإلدارية المنفذة ل 

من  في وضع يمكنه راجعالم.يكون لمعاملة مع تقييم المخاطر والضوابط ل الدورة المستندية حالما توثق

المعايير المطلوبة ب  دراية للمراجع يكون . من المهم أنتصميم اختبارات المراجعةتقييم الضوابط و 

 هذا ما ستم مناقشته ادناهالستكمال الوثائق ، 

 -: االعتماد على الضوابط الرئيسية4.1.3

الرئيسية التي تم تحديدها في وصف النظام  رقابةأم ال ، وال رقابةال هل نختبرقرار اللتسهيل 

 رقابةال اوراق عمل المراجعة ) االعتماد على مالئم للمحتويات تاكيدتقييم لكل  يتم يجب أن تجمع معا و

األخطاء من على نحو كاف لمنع أو التخفيف  رقابةالرئيسية( . القرار هو ما إذا كان يتم تصميم هذه ال

 التاكيدمن أجل معالجة المخاطر لكل الجوهرية 

يجب أن يتم تحويلها إلى  الجولةعند تنفيذ ليتم تنفيذها  جدتوالرئيسية التي تم تحديدها  الرقابة

لكل رقابة تأكيد . يتم تقييم ال كل ، حيث يتم تجميعها معا في ابة الرئيسيةرقال عمل قاورااالعتماد على 

تقييم  كان مناسبة . إذا بصورةالضوابط وتصميم  ما إذا كان يتم تطبيق يقررالمراجع وسوف اتالتأكيد

 غير الرقابة ان . إذا عثر على الرقابةلتقييم فعالية عمل  رقابةكافية سيتم اختبار ال رقابةهو أن ال المراجع

مستوي االعتماد علي الرقابة لن . في هذه الحالة  راجعمن قبل الم مراجعةاستعالم ال يظهر كافية يجب أن

 يوضع في االعتبار 

 اولي إما عالي أو متوسط. رقابةإذا تقرر أن الضوابط يمكن االعتماد عليها ، يجب تعيين مستوى 

 -: تتوفر الخيارات التالية 

 عندما ال ال إعتماديةأو  رقابةالإختبار و الرقابةعلى  اعتمادية عالية راجعمالضع يبيرقد إذا كان الخطر ك 

 )كمثال في حالة عدم وجود رقابة(ختبارات رقابة تكون هنالك إمكانية ألداء إ

   مستوى رقابةمعتدل على ال تاكيدوضع  مراجعمخاطر كبيرة يمكن للالعتبر توباإلضافة إلى ذلك ، إن لم .

تم ذكر  لم ي الحكم المهني للمراجع . ومع ذلك ، إذا علىيعتمد  ) عالية أو متوسطة أو ال شيء (  يةاالعتماد

 . كفاءة تشغيلها أو عدم الرقابة عدم وجود علي برزت مراجعةاالعتماد يجب أن تكون نتائج ال

 ال يتم اإلعتماد على الرقابة عند:

 وفعالة ، أ غير رقابةال مراجعة على أنتشير أدلة ال 
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 أن تكون غير فعالة، أوأقرب إلى أن الرقابة الداخلية  ويقتنعنظام المحاسبي المراجعة لل بعد  فهم فريق 

 تم تحديد إجراءات المراجعة الفعالة, المكثفة وذات الكفاءة 

تكشف أن  كثفةبعد اختبارات الرقابة واالختبارات الم رقابةيجب توثيق االعتماد النهائي على ال

األولية غير صحيح. في مثل هذه الحاالت سيتم إعادة بيان اعتماد السيطرة و سيتم تعديل  الضوابطيم تقي

ل مزيد من اإلرشادات بشأن إعادة صياغة  4.2. الرجوع إلى الفقرة اختبارات الرقابة المكثفةمدى 

 .اعتمادية الرقابة

 

 برامج المراجعة 4.1.4

طبيعة وتوقيت و مدى  المراجعة ذاتبرامج  ا من مزيد صميم وأداءتيجب على المراجع  

 جوهرية على مستوى التأكيد .الخطاء واألتستجيب لمخاطر المقدرة 

ورقة  DPF3) راجع  يجب على المراجع توثيق طبيعة وتوقيت و مدى إجراءات المراجعة المخطط لها

وقيت و مدى إجراءات و الغرض من ذلك هو توفير صلة واضحة بين طبيعة وتعمل برامج المراجعة( 

يجب علي ،  المراجعةتصميم المزيد من برامج  سبيل فيالمرتبطة بها . المراجعة هذه و تقييم المخاطر 

 - :المراجع اخذ المسائل االتية في االعتبار

 .مدي ضخامة الخطر 

 احتمالية حدوث االخطاء الجوهرية 

  ؛ودلمقصااإلفصاح خصائص فئة من المعامالت ، رصيد الحساب، أو 

  و على وجه الخصوص سواء كانت يدوية أو أوتوماتيكية .  الوحدة ستخدمهاتطبيعة الضوابط المحددة التي

فعالة في منع الوحدة  ضوابطكانت  لتحديد ما إذا  مراجعة لحصول على أدلةايتوقع  المراجع وما إذا كان

كثر أهمية في االستجابة طبيعة إجراءات المراجعة هي األ.تضليل التقاريرالجوهريأو كشف وتصحيح 

 للمخاطر التي تم تقييمها.

المناسب  مراجعةلمخاطر التي تم تحديدها على مستوى التأكيد يوفر أساسا للنظر في نهج الل المراجعتقييم 

كلما زادت المخاطر إحتاج المراجع الي ان يتحصل على أدلة  .المراجعةلتصميم و تنفيذ المزيد من برامج 

 أكثر إقناعا

 مراجعةوبالنظر إلى طبيعة وتوقيت و مدى مزيد من برامج ال

 الطبيعة 

عها انوأو قد يكون هنالك أداء مختلف للمراجعة )إختبارات الرقابة أو اإلجراءات الموضوعية( 

والتفتيش ، والمراقبة والتحقيق و التأكيد، إعادة الحساب ، وإعادة األداء، أو اإلجراءات التحليلية .)راجع 

 الحصول على أدلة المراجعة(. - للمراجعة العمل الميداني 4.3 الفقرة تفسيرات أكثر تفصيال 

 -وسيكون على المراجع الخيارات التالية: 

 قابة واإلختبارات الموضوعيةأداء تركيبة من إختبارات الر 
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  الحصول على جميع الضمانات إذا لم يكن من الممكن اإلعتماد على الرقابة الداخلية فعلى المراجع

أنه فقط من خالل راجع الميحددالمطلوبة من خالل االختبار الموضوعي.في بعض الحاالت رغم ذلك، قد 

 التحريف  لتأكيد معين.و سوء التقريرالجوهري خاطراستجابة فعالة لتقييم م قتحقتأداء اختبارات الرقابة 
 

معينة أكثر مالءمة لبعض التأكيدات من غيرها. على سبيل المثال ، فيما يتعلق  مراجعة قد تكون إجراءات

اإليرادات، اختبارات الرقابة قد تكون أكثر استجابة لتقييم مخاطر األخطاء لتأكيد االكتمال ، في حين قد ب

 .الموضوعية أكثر استجابة لتقييم مخاطر األخطاء لتأكيد حدوثها تكون اإلجراءات

كلما إرتفع تقييم المراجع لألخطار كانت  على تقييم المخاطر. المراجعةجراءات إل  راجعمالويستند اختيار 

من أنواع إجراءات  لك على وهذا قد يؤثرأدلة المراجع اكثر موثوقية و صلة من اإلجراءات الموضوعية 

  راجعالم يؤكد قدالمراجعة التي يتعين القيام بها و الجمع بينهماعلى سبيل المثال، 

 اكتمال شروط عقد مع طرف ثالث ، باإلضافة إلى تفتيش الوثيقة.

 التوقيت

ذي يطابق أدلة تاريخ الالأو الفترة أو  مراجعةتنفيذ إجراءات ال إلى وقتتوقيت الويشير 

نفذ خالل العام في حين أن آخرين يقد   ذعان لألنظمةمثل اال مراجعةع  اختبارات الانوعض اب. المراجعة

 مثل اختبارات تنفيذ الميزانية عادة يتم االنتهاء في نهاية العام 

أو في  المراجعة الفتريةفي موعد  كثفةاختبارات الرقابة أو اإلجراءات المالمراجع  ؤدي ي قد 

اجراءات  اداء  قرر المراجعيأن  تفع خطر التضليل  الجوهري كلما زادت احتمالية. كلما إر نهاية الفترة

 غير معلنة مراجعة تجراءداء اأو إلق . في نهاية الفترة وليس في تاريخ ساب أقرب إلى أو فعالية  اكثر  

في مواقع مختارة على  المراجعةعلى سبيل المثال، تنفيذ إجراءات ا) مسبقا أو في أوقات غير متوقعة

في تحديد  المراجعقبل نهاية فترة قد يساعد ا المراجعة أساس غير معلن ( من ناحية أخرى ، أداء إجراءات

نهج  تطويراألمور الهامة في مرحلة مبكرة من عملية المراجعة ، وبالتالي حلها بمساعدة من اإلدارة أو 

قبل نهاية كثفة مدقق اختبارات الرقابة أو اإلجراءات المالأدى فعال لمعالجة هذه المسائل.إذا  للمراجعة

 ضافية المطلوبة للفترة المتبقية .اإلدلةاألالفترة، ينبغي النظر في 

 المدى

ويتضمن كمية محددة من إجراءات المراجعة التي يجب أداؤها مثال حجم كعينة أو عدد من 

واسطة المراجع  الذي يحكم على األمر بعد المالحظات ألنشطة الرقابة. مدى إجراءات المراجعة يحدد ب

 االخذ في االعتبار الجوهرية, تقييم المخاطرة ومستوى درجة التوكيد التي يخطط المراجع للحصول عليها 

 ما تزداد مخاطر األخطاءلعادة على مدى إجراءات المراجعة ك المراجع على وجه الخصوص،  يزيد

 افي حد ذاته لمراجعةغير فعال إال إذا كان إجراء ا المراجعةاء . ومع ذلك ، فإن زيادة مدى إجرالجوهرية

 خطر محدد؛ وبالتالي فإن طبيعة إجراءات المراجعة هي االعتبار األكثر أهمية.ل مالئمة يه

باستخدام أساليب أخذ العينات.ومع ذلك، إذا كانت كمية قد يكون ممكنا استخالص استنتاجات صحيحة 

مناسبا لتحقيق هدف  لن يكوننهج أخذ العينات فإن  تحديد صغيرة جدا ،  لجملةامن  المأخوذة التحديدات 

معين،أو إذا لم يتم اتباع استثناءات بشكل مناسب ، وسوف يكون هناك مخاطر غير مقبولة) ال المراجعة
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إذا  اتوصل إليه تيال الخالصةعينة قد يكون مختلفا عن ال المبنية علي كما خالصة المراجعة(مخاطر العينة

. في تحديد حجم العينة ، يجب على المراقب أن نفسها.  مراجعة ات الإلى إجراء خضعت كل الجملة

رجع إلى مزيد من التفصيل في أ يدرس ما إذا كان يتم تقليل خطر أخذ العينات إلى مستوى منخفض مقبول

 مراجعة.الفقرة التالية على أخذ عينات ال

 -ألداء المراجعة: CAATsإستخدام 

 

computer-assisted audit techniques  (CAATs  ) استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب

  ACLأو  IDEAمثل 

المعامالت اإللكترونية والملفات الحساب.هذه التقنيات يمكن استخدامها  فيأكثر  اختبار من مكنيقد , أوال 

محددة، أو الخصائص الرز المعامالت ذات ملفات اإللكترونية الرئيسية ، لف لتحديد المعامالت عينة من

 بدال من العينة. كاملة جملةالختبار 

تحديد حجم العينة واختيار العناصر لقد توفر طريقة أكثر كفاءة ومكلفة  CAATsثانيا، استخدام 

ستقتصر فقط على المعامالت المسجلة في دفتر األستاذ  CAATs.ومع ذلك، عادة استخدام هاالختبار

 خذ عينات من مصادر أخرىأيهم علال يزال  هأن أن يضعوا في إعتبارهميتعين على المراجعين ها .عند

اإليرادات من خالل عينات اختيار من مصادر أخرى من  مراجعة على سبيل المثال ، ينبغي أن يتم اكتمال

 )مثال اإليصاالت المستخدمة( دفتر األستاذ

كتمل وصف النظام و االعتماد على يال يزال ينبغي أن  ، CAATsاختيار العينات باستخدام  حتي لو تم  

 استبدال ورقةيعمل علي  سوف IDEAأو  ACLب  يؤدي.العمل الذي للمراجعة عمل األساسيةالأوراق 

ورقة عمل أداء في   يجب ان تدرج العينات المختارة. كتملعمل أخذ العينات التي لن يكون لها أن ت

 .وثيق أداء برنامج المراجعة أيضاحيث يتم ت كثفةجراءات الماإل

 -:.مراجعة و معلومات القطاعاتالجرد وال 4.1.5

عند مراجعة جوانب معينة من المخزون و المعلومات القطاعية في مراجعة البيانات المالية .والهدف   

 هو للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق  راجعةمن الم

 تهوجود المخزون وحال 

  ؛ والوحدةاكتمال التقاضي والمطالبات التي تنطوي على 

  القابل للتطبيقالعرض واإلفصاح عن المعلومات القطاعية وفقا ل إطار إعداد التقارير المالية  

 االستخدام الفعال واالقتصادي للموارد العامة بما في ذلك اإلدارة الفعالة  شروطالقيمة مقابل المال في ا

 . مخزونلل

 مخزونمراجعة ال

حضور الجرد  جعفي البيانات المالية ، يجب على المرا يكون رصيد المخزون جوهري عندما

 .غير عملي كان  المادي ، إال إذا 

 لممشأةتقييم تعليمات وإجراءات اإلدارة لتسجيل ومراقبة نتائج العد الجرد الفعلي ل 
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  إجراءات العد في  مراقبة أداء اإلدارة 

 إختباري عدالمخزون . وأداء  فحص 

  لتحديد ما إذا كانت تعكس بدقة النتائج الجرد  للوحدةعلى سجالت الجرد النهائية المراجعة تنفيذ إجراءات

 الفعلية.

في تاريخ غير تاريخ البيانات المالية يحتاج إلدخال  إجراءات إضافية عند  إجراءحساب الجرد الفعلي 

و تاريخ البيانات  جردحول ما إذا كانت التغيرات في المخزون بين تاريخ ال مراجعةللحصول على أدلة 

 المالية يتم تسجيلها بشكل صحيح.

مسؤليات مد تقد  القطاع العام مراجعةوراجعة مثل ديوان الم في بعض بيئات المراجعة في القطاع العام

تطوير  وتضمن تلك المسؤوليةون، وحالة المخزالفعلي  جود الولتحديد من هو المسؤول عن و  المراجعين

 ، تحديد العقوبات  حيثما كان ممكنا. وقد يشمل ذلك ، لرقابةوتنفيذ ا

يجب عمل أو او حضور جرد مادي في تاريخ  الفعليجرد الغير قادر على حضور عد  المراجعإذا كان 

راجعة البديلة فيما يتعلق أو تنفيذ إجراءات المة  خلاتدمعلى المعامالت ال المراجعةوتنفيذ إجراءات بديل 

تعديل الرأي في تقرير  راجع إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك ، يجب على الم بوجود وحالة المخزون

إستجابة المراجع لربما تكون قد تأثرت بالتحجيم المفروض من قبل اإلدارة بدال من مثال   المراجعة

 التشريعات أو النظم 

، يجب على المراجع مادة في التقرير المالي وسيطرة  طرف ثالث جرد تحت وصاية يكون العندما 

الحصول على أدلة مراجعة فيما يتعلق بوجود وحالة ذلك المخزون عن طريق إجراء واحد أو كال 

  اإلجراءين التاليين 

 طلب تأكيد من الطرف ثالث لكميات وحالة المخزون للجرد الذي تم نيابة  عن الوحدة 

  التفتيش أوالمراجعة األخرى المناسبة في مثل هذه الظروفإجراءعمليات 

 -مراجعة معلومات القطاع :

 

المالية ، يجب  القوائمعن المعلومات القطاعية في  االفصاح مراجعة عندما يطلب من الجهة الخاضعة لل

ومات العرض واإلفصاح عن المعلبالحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق راجع على الم

 دخلسيتم مثل هذه الالقابل للتطبيق. أمثلة لمعلومات مثل هذا القطاع القطاعية وفقا إلطار التقارير المالية 

قد يطلب من المراجعين إصدار رأي في مثل هذه المعلومات كجزء والنفقات حسب صندوق، االعتمادات، 

 من الرأي الكلي للمراجعة أو منفصال.

 -يجب على المراجع:  

 ل على فهم األساليب التي تستخدمها اإلدارة في تحديد المعلومات القطاعية ، والحصو 

  ؤدي إلى اإلفصاح وفقا إلطار إعداد التقارير المالية تتقييم ما إذا كانت مثل هذه األساليب من المرجح أن

 رسوم وما إلى ذلك (؛ وال، و التحاويلالقطاعات ، والمبيعات ، وللمعلومات بق)مثل االمط

 حيثما كان ذلك مناسبا واختبار تطبيق هذه األساليب 
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 الظروف مثل هذه أداء اإلجراءات التحليلية أو إجراءات المراجعة األخرى المناسبة في . 

 

 -أخذ عينات للمراجعة: 4.2

 ما هو الناتج من هذا ؟

 . أخذ العينات (DPF 4ورقة عمل أخذ العينات ) الرجوع إلى ورقة عمل 

32 

 

 -تعريف أخذ العينات : 4.2.1

، يجب على المراجع تحديد العناصر أو  كثفةبعد تصميم اختبارات الرقابة واالختبارات الم

 مراجعةمناسبة لهذا الغرض.وينبغي القيام بذلك من أجل جمع أدلة المراجعة الالمعامالت لتنفيذ إجراءات 

لقوانين ا التوافق معدما كان الهدف هو تقييم بما في ذلك عنمراجعة كافية ومالئمة لتلبية أهداف إجراءات ال

منها  التي تم الجملة الكليةلرسم استنتاجات حول  مراجعللوالهدف هو توفير أساس معقول  واللوائح

 العينة. إختيار

 (ISSAI 1530.4  ،9) 

 -الختيار العناصر لالختبار هي:لمراجع الوسائل المتاحة ل

 ٪( . قد يكون هذا مناسبا عندما ، على سبيل المثال :100 فحص) اختيار جميع وحدات  - أ

  عدد قليل من المواد ذات القيمة الكبيرة؛ الجملة الكليةيشكل 

 ال توفر أدلة مراجعة كافية ومالئمة . أو التي وهناك خطر كبير وغيرها من الوسائل 

  طريق نظام المعلومات يجعل تكلفة تلقائياعن تؤدى خرى األ اتعمليالو أمتكررة  حسابيةالعملية الطبيعة

 ٪  100فعالة  الفحص

 مثل قيمة عالية أو عناصر غير طبيعية .  اختيار بنود محددة  - ب

 ( ISSAI 1500.A52-54. ) المراجعة أخذ عينات -ج 

)أخذ ٪ من البنود المحددة لالختبار 100على اختبار ين قادر ن أال يكونوا مراجعييكاد ال

من ضمن مجموع العينة  ٪ من البنود100لى أقل من عبيق إجراءات المراجعة تنطوي على تطالعينات( 

إختيارها هي مثل هذه الطريقةجميع وحدات المعاينة لها فرصة متساوية ليتم الكلية ذو الصلة بالمراجعة ب

 لحصول على إجراءات فعالة في نهايتها أن البنود التي ستفحص قد تم تحديدها وهذا سيمكن المراجع من ا

من أجل تشكيل أو المساعدة في تشكيل استنتاج ها وتقييمالمختارة للمراجعة  بنودالخصائص من أدلة  حول 

أو نهج غير  إما إحصائي هأخذ العينات يمكن استخدامالذي قد أخذت منها العينة.  نة الكليةيبشأن الع

 ISSAI 1530.1  ل . إحصائي مع الهدف الرئيسي للحد من مخاطر المراجعة إلى مستوى منخفض مقبو

 (8؛  7؛ 6؛ )
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 -نهج أخذ العينات اإلحصائية مقابل الال إحصائية :

 

بشأن المراجع أمر متروك ل تقدير  أخذ العينات,قرار استخدام المنهج اإلحصائي أو غير اإلحصائي 

عند تطبيق أخذ .  الطريقة األكثر فعالية للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة في ظروف معينة

باستخدام نظرية االحتماالت أو الحكم المهني .وتشير العديد  عينة يمكن تحديدهالالعينات اإلحصائية ، حجم 

، حيث أنه  المراجعةنهج اإلحصائي ألخذ عينات وا العتمديأن  لى أنه ينبغي على المراجعينمن الكتب ا

  للغاية يوفر صلة بين حجم العينة و اليقين من االستنتاجات.ولكن أخذ العينات اإلحصائية  معقد

 قليلون. ذلك وافهميقادرون حقا أن ال ون الرياضيالمراجعون و

 .بين المناهج اإلحصائية و غير اإلحصائيةوعالوة على ذلك ، حجم العينة ليست معيارا صالحا للتمييز 

 .لعينةاالحكم المهني لتحديد بنود المراجع مع أخذ العينات غير اإلحصائية ، يستخدم و

 .المنهجية المحددة في هذا الدليل تستخدم مبادئ أخذ العينات غير اإلحصائية 

 عملية أخذ العينات 4.2.2

 قشتها بالتفصيل أدناه :خطوات و ستتم منا 6تشمل عملية أخذ العينات 

 : تحديدالمجتمع الذي سيتم فحصه. 1الخطوة 

 : تحديدالبنود ذات القيمة العالية و غير العادية. 2الخطوة 

 : تحديدحجم العينة. 3الخطوة 

 : اختيارالعناصر لالختبار. 4الخطوة 

 : تنفيذ إجراءات المراجعة. 5خطوة 

 : تقييم نتائج العينة. 6خطوة 

 

 

 

 

   

 هذا الجزء من الدليل يركز تحديدا على
 الفرق بين أخذ العينات اإلحصائية وغيراإلحصائية؛

 عملية أخذ العينات 
 ملفحصه العينة الكلية . تحديد1الخطوة  -

 عالية و البنود غير العاديةالقيمة ال. تحديد 2الخطوة  -

 حجم العينة العينة الكلية من : تحديد 3الخطوة  -

 لالختبار. : اختيار العناصر من 4الخطوة  -
 : تنفيذ إجراءات المراجعة 5خطوة 

 : تقييم نتائج العينة 6الخطوة  -
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 : تحديدالمجتمع الذي سيتم فحصه. 1الخطوة 

  المجتمع الذي سيتم فحصه.

هو فئة من العمليات أو المعامالت األساسية  المكونة لرصيد الحساب .هو مجموعة كاملة من البيانات 

التي يجب على المراجع أن يحصل منها على تاكيد لرأي المراجعة. إذا كان اجراء المراجعة ال ينطبق على 

صر المحدد ، يجب على المراجع تنفيذ اإلجراء على عنصر بديل.على سبيل المثال عند اختبار تكاليف العن

الرواتب فالمدفوعات الفردية تشكل المجتمع.ومن المهم التحديد الكامل والمناسب لكل  افراد المجتمع لكل إجراء 

اد الموظفين اللذين ليس لديهم حوافز .على سبيل المثال، عند مراجعة حوافز الخدمة يجب على المراجع استبع

 ( ISSAI 1530.10خدمة من المجتمع.ان المجتمع الكامل يتشكل فقط الموظفين اللذين لهم حوافز الخدمة. ) 

المعامالت التي تشكل المجتمع يجب أن تغطي العام المالي بأكمله.إذا تم أخذ العينات إلجراء مراجعة فترية)مرحلية 

ء من السنة المالية و يتعين القيام بأخذ عينات إضافية  أثناء عملية المراجعة النهائية.أحيانا فهي تتضمن  فقط جز (

يتبين أن المراجع قد أخذ عينات من نفس المجتمع ألداء أنواع مختلفة من اختبارات المراجعة.وبعبارة أخرى قد 

استخدام نفس العينات المسحوبة من يقرر المراجعون عدم أخذ عينات المراجعة منفصلة لكل االختبارات ولكن 

المجتمع المالئم ألداء جميع اختبارات المراجعة المعمول بها.على سبيل المثال، عينة من المدفوعات سحبت 

إلجراء إختبار الرقابة  ربما تستخدم الختبار االلتزام ،واالختبارات االساسية االخرى . هذا يمكن تطبيقه ما دام 

 (ISSAI 1530 .5بالنسبة للمخاطر واالهمية النسبية . ) حجم العينة ظل مناسبا 

قد يحتاج المراجعون لعينة  من المعلومات غير المالية  كنتيجة ألهداف إضافية في مراجعة القطاع 

العام على سبيل المثال ، إذا كانت البيانات المالية لمستشفى حكومي تستخدام عدد المرضى الذين عولجوا لحساب 

ء الرئيسية) مثل التكلفة لكل مريض(, قد ياخذ المراجعون في القطاع العام عينة  الختبار دقة واكتمال مقاييس األدا

عدد المرضى المدون .لسحب عينة لمثل هذه المعلومات غير المالية يجب على المراجعين إستخدام اسلوب المعاينة 

 الحكمية المفصل ادناه . 

 

  عالية و غير العاديةتحديدالبنود ذات القيمة ال. 2الخطوة 

الطبقية  هي عملية تقسيم المجتمع إلى مجتمعات اصغر  ذات خصائص متشابهة ،خصوصا 

الختبارات االساسية. خالل ذلك، على سبيل المثال، سيتم فصل المعامالت ذات القيمة العالية من المجتمع و 

ستالمها يمكن أن تقسيم ارصدة المدينين تدرج في عينة لفحصها.عند مراجعة تقييم الذمم المدينة التي يمكن إ

 لطبقات حسب العمر حيث يتم فصل ارصدة المدينين ذات االعمار الطويلة من المجتمع لفحصها. 

عندما أخذ العينات الختبارات الرقابة )الضوابط( ،يتم اختيار العناصر بغض النظر عن قيمتها، وذلك بهدف 

 تستخدم الطبقية في مثل هذه الحاالت.اختبار  فعالية أداء الضوابط . قد ال 

عند أداء االختبارات االساسية يستخدم المراجع أخذ العينات الختبار المبالغ في القوائم المالية .لهذا 

الغرض تتكون العينة في كثير من األحيان  من بنود قيم مرتفعة .الطبقية تساعد الختبارنسبة عالية من قيمة 

 ن العناصر.المجتمع بعدد قليل نسبيا م

هي مفردات العناصر التي يتكون منها المجتمع . يمكن أن تعرف ب مستند ,بند, رصيد أو  وحدات المعاينة

 وسوف يستند القرار على التطبيق العملي ل اختيار وحدات المعاينة.معاملة مالية. 
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يتم إجراء االختبارات التفصيلية لكل من المغاالة او التدني .طبيعة التأكيد )التحقق( عموماً  تحدد ما إذا 

كان اإلختبار سيتم للمغاالة أو التدني وهذا يعرف عموما على إنه إتجاه اإلختبار. التأكيدات  لفحص المغاالة في 

 الرصيد عادة تشمل 

ين والقواعد واللوائح وكذلك التقييمات. التأكيدات لفحص التدني غالبا تشمل الحدوث ،الدقة ، االلتزام بالقوان

 اإلكتمال، قطع ، القيمة مقابل المال واإلفصاح.

عند الفحص للمغاالة  يتم االختيار مباشرة من المجتمع الذي ستتم مراجعته. وذلك ألن المجتمع يشمل المبالغ  

 في دفتر األستاذ العام.المغالي فيها على سبيل المثال المصروفات 

إلختبار التدني يتم اختيار العناصر لفحص من مجتمع مستقل على سبيل المثال، عند اختبار اإليرادات التي تمت 

تدنيتها. أو المعامالت التي لم يتم تسجيلها ، واإليصاالت  التي أصدرت  أوالفواتير الظاهرة في كشوفات المدينين 

 أكد بإنها قد سجلت في دفتر األستاذ العام..سيتم اختيار العناصر و الت

  

 : تحديد حجم العينة3الخطوة 

يجب على المراجع إختيار العناصر للعينة مع توقع أن جميع وحدات المجتمع لديها فرصة 

 لالختيار.

يمكن تحديد حجم العينة بتطبيق معادلة إحصائية أو من خالل ممارسة الحكم المهني وتطبيقه بموضوعية 

 الظروف .هذا الدليل سيتعامل فقط مع العينات  الحكمية ألسباب تم توضيحها أعاله.على 

 

 إختبارات الرقابة

 

 الختبارات الرقابة يمكن استخدام الجدول التالي لتحديد حجم العينة المناسب:

 

 درجة إعتماد عالية درجة إعتماد معتدلة نوع الرقابة

 رقابة تفصلية

 غالبا-رقابة تنفذ عشوائيا 

 أكثر من مرة يوميا  مثال

 التصديق على مستندات الدفع

 

 إختيار 50 إختيار 30

  

 رقابة يومية

تؤدى مرة في اليوم مثال، 

 مصرفيا عد النقد المستلم وغيره

 إختيار 20 إختيارات 10

 رقابة شهرية

رقابة تؤدى شهريا مثال 

 التسويات المصرفية 

 والتصديق لدفع الرواتب

 إختياراتخمسة  إختيارين
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 العوامل التالية تؤثر على عدد العناصر المختار الختبار الرقابة :ـ

 .كلما إنخفض مستوى اإلعتماد  على الضوابط المختبرة كلما إنخفض عد العناصر المطلوبة لالختبار 

 . كلما تم التعرف عامل خطورة لنوع معاملة معين كلما زاد  عدد  العناصر المطلوب اختيارها 

 

إجراء اختبار الرقابة عندما يكون المراجع واثق من أن ضوابط للجزء الُمراجع كافية. يتم 

 ينبغي اإلشارة إلى تحديد القرارات في ورقة عمل الرقابة األساسية.

 

فمن الواضح أنه كلما انخفض مستوى االعتماد على ضوابط األختباركلما انخفض عددالعناصر  

تماد المنخفض على الضوابط سوف يحتاج إلى مزيد من التأكيد يتم  الالزمة الختبار الرقابة، . االع

 الحصول عليها من خالل اإلجراءات االساسية ) التفصلية( .

 

 اإلجراءات الجوهرية ) االساسية( 

عندما يطلب من المراجع الحصول على تأكيد اساسي) تفصيلي( لرصيد حساب  عليه اتباع 

 العملية التالية:ــ

 

على المراجع أن ينظر في خصائص المجتمع و يقرر ما إذا كان سيستخدام العينات الحكمية أوال ، يجب 

 أو المنتظمة لتحديد حجم العينة.

 

 العينات الحكمية

 تطبق العينات الحكمية عندما

  المعامالت (؛على  200-150رصيد الحساب المختبر لديه عدد قليل نسبيا من المعامالت )تصل إلى

 من معامالت حيازة اصل لهذا العام. 70أخذ العينات  سبيل المثال عند

  ،ال يمكن تحديد مبلغ مالي بشكل واضح ، على سبيل المثال ، عند اختبار قطع المصروفات ، التعيينات

 استقاالت ، الخ

تنبيه: يجب على المراجعين أال يستخدموا حجم العينات الخاص بهم ألخذ العينات الحكمية،  حجم العينات 

 في الجدول أدناه ُمعطى

عدد المعامالت المالية التي ستختبر قد أُعطى حسب ما إذا كانت المعامالت في المجتمع  روتينية إلى حد 

كبير، يومية أو شهرية الحدوث . أحجام العينات  التالية قابلة للتطبيق عندما يتم تطبيق أخذ العينات 

 الحكمية :
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 اإلشارة إلى عدد المعامالت  التي سيتم فحصها                                                       

إعتماد معتدل على  ال إعتماد على الضوابط

 الضوابط

 إعتماد عالي على الضوابط

 30 40 50 معامالت روتينية

 10 15 02 معامالت يومية

 2 3 5 مطابقات شهرية

 

( 4تطبيق أخذ العينات الحكمية ال يجب على المراجعين إكمال ورقة العمل رقم )عندما يتم 

 التخطيط التفصيلي والعمل الميداني.

أداًء  5.4.7أحجام العينات و حقيقة أخذ العينات على اساس  حكمي يجب أن توثق في ورق العمل  رقم 

 اإلجراءات االساسية ) التفصلية(.

 

 أخذ العينات بطريقة مننظمة

أخذ العينات المنتظم مالئم  بشكل طبيعي  في المجتمع ذوعدد كبير من المعامالت ذات 

الخصائص المتماثلة في هذه الحالة هو األكثر عملياً حصول المراجعين على قائمة من المعامالت في شكل 

خذ العينات إكسل  األمر الذي سيجعل اختيار العينة )وكذلك الطبقات ( أسهل.هذه الطريقة أل –إلكتروني 

تطبق على معامالت المصروفات واإليرادات .عندما يتم أختيار أخذ العينات المنتظم يجب توثيق اإلجراء 

المعرف هنا في ورقة عمل أخذ العينات )يرجى الرجوع إلى ورقة عمل التخطيط التفصيلي والعمل 

 (. أخذ العينات ( وهو كما يلي :ــ4 الميداني رقم )

 وع أرصدة الحسابات )وهذا يشمل اكتمال وسالمة المجتمع()راجع التخطيط تحديد و توثيق مجم

 ( الجدواول االرشادية )التحليلية(. 3االستراتيجي ورقة عمل جدول رقم  )

  تطبيق المجتمع) تقسيم لطبقات( بتحديد العناصر الهامة  و البنود غير العادية )مثل األرصدة الدائنة في

 حسابات المدين (؛

 ناصرالهامة و البنود غير العادية التي تم تحديدها )يجب ان يدرس المراجع االهمية النسبية كدليل( إزالة الع

 و

 .حساب وتوثيق ما تبقى من رصيد الحساب للفترة 

 للفترة من الحساب يمكن القيام باإلجراءات التالية:ــ للرصيد المتبقي

 ان كافي كنسبة مئوية أو عدد من المعامالت ال يتعين القيام بمزيد من االختبارات )تم الحصول على ضم

 المالية(.

  تطبيق إجراءات تحليلية مثل مقارنة مصروفات سنة بسنة او شهر بشهر ، أو المصروفات الفعلية

 (.مراجعة التحليل األولي(4بالموازنة )راجع التخطيط االستراتيجي. ورقة عمل رقم )

 من اإلرشادات أدناه ( ؛ و حساب حجم العينة التي سيتم فحصها )انظر المزيد 

 . ) اختبار العناصر األكثر أهمية ) مزيد من التقسيم الطبقي للطبقة التالية من المعامالت ذات القيمة العالية 
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حساب حجم العينة يتطلب معلومات عن اإلعتماد على الرقابة المتعلق برصيد الحساب و واختبارات 

. االعتماد على الضوابط 2التاكيد) التحقق ( )راجع التخطيط التفصيلي والعمل الميداني ورقة عمل رقم 

 األساسية للمكونات( 

الحساب.، ينصح بأن يتم اختيار ما ال يقل معامالت لرصيد  10عندما يكون حجم العينة المحسوبة أقل من 

 . 10من المعامالت  ، وهذا ال ينطبق عندما يتكون المجتمع من عدد من العناصر تقل عن  10عن 

معينة كتغطية على األرصدة المراجعة .إن كان ٪في كثير من األحيان تطلب األجهزة العليا للرقابة قيمة 

تحديد معامالت إضافية للحصول على تغطية القيمة المطلوبة هذا هو الحال قد يكون على المراجعين  

يجب على المراجعين محاولة ضمان أنه عند إختيار معامالت إضافية لإلختبار يجب أن تحظى كل 

 العناصر في المجتمع بفرص متساوية لإلختيار.

كلما عرضت معلومات أحجام العينات يجب تقديم ملخص عن رصيد الحساب و إذا أمكن 

يمة اإلجمالية للمجتمع وعدد العناصر.العينة المختارة )لو كان مناسباً( تربط بمجموع المجتمع . ورقة الق

 العمل المقدمة تساعد المراجع  في عرض المعلومات.

  اختيار العينة وحجمها يتوقف على نوع رصيد الحساب. يقدم الجدول أدناه أمثلة لتحديد المجتمع

 العينة ألرصدة الحسابتحدد حجم  واالعتبارات التي 

 

أرصدة الحسابات  المـجـتمـع                        مؤشرات التأكيد المتحصل عليها

)الجدول 

 الرئيسي(

مجموع المبالغ المستلمة و المسجلة يجب أن 

 تتطابق من المبالغ المصوت بها / المعتمدة.

صناديق  المبالغ المستلمة من الحكومة

التصويت / 

اإليرادات 

المستلمة من 

 الحكومة

المبالغ المستلمة يجب أن تتطابق مع كشوفات 

 حسابات البنك.

اإلجراء التحليلي الموضوعي : إختبار 

المعقولية من خالل إعادة حساب الفائدة على 

 األرصدة المدينة.

 الفوائد المستلمة الفوائد المستلمة خالل العام

اإلجراء التحليلي الموضوعي من الممكن أن 

 يوفر تأكيد جيد )و لكن ليس تام(.

اإلجراء التحليلي الموضوعي من الممكن أن 

يتم بإعادة حساب اإليرادات المستلمة و 

مقارنتها باإليرادات المستلمة و المسجلة فعال 

 و الموردة في حسابات البنك.

الوثائق المعتمدة بما في ذلك العقود، 

اإلتفاقيات و اإليصاالت إلجراء إختبار 

 تمال.اإلك

 اإليرادات األخرى

فحص العقود و اإلتفاقيات )إذا كانت ذا قيمة  المعامالت المسجلة في دفتر األستاذ العام  المصروفات 
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 جوهرية(

يجب مقارنة العمليات المسجلة في دفتر 

األستاذ العام مع المستندات المدعمة لها 

 )إختبار الحدوث الفعلي( 

)عدا عن األخرى  )إلختبار الحدوث الفعلي(

 أجور األفراد(

يمكن الحصول على التأكيد المطلوب عن 

طريق اإلجراء التحليلي الموضوعي، على 

سبيل المثال مقارنة عدد الموظفين مضروبا 

في متوسط الرواتب مقارنة مع المبالغ 

المدرجة في البيانات المالية )راجع الفقرة 

 من تقييم اإلجراءات التحليلية(. 3.3

ليلي يجب أن يدعم باإلختبار اإلجراء التح

 المستقل لألفراد الموجودين.

نظام أخذ العينات المنتظم يمكن أن يطبق على 

 الرواتب المسجلة في دفتر األستاذ العام.

عناصر معينة من تكاليف األفراد تتطلب مزيدا 

 من التأكيد إلحتمال وجود خطأ جوهري.

من الممكن تطبيق طريقة أخذ العينات الحكمي 

من المراجع ) إذا أمكن( بغرض المراجعة لما 

 يلي: 

o  األجر اإلضافي )إختبار الحدوث

 الفعلي و إختبار الدقة(.

o  مكافآت الخدمة ) إختبار الحدوث

 الفعلي، الدقة و الوجود الفعلي(.

o  اإلجازات )إختبار الحدوث الفعلي و

 الدقة(.

o  إختبار الحدوث الفعلي و البدالت(

 الدقة(.

o  التعيينات، الفصل من العمل و

الترقيات )إختبار الحدوث الفعلي، 

 الوجود الفعلي و الدقة(.

o .الوجود الفعلي لألفراد 

o  جدول الرواتب المسجلة )إختبار

 الدقة(

تكاليف األفراد 

 )األجور(

 أخذ عينات منتظمة لبنود من سجل األصول.

صول المضافة و يجب التركيز على األ

المتخلص منها خالل الفترة )يمكن تطبيق نظام 

اخذ العينات الحكمي( خاصة إن لم يذكر في 

تقرير المراجع للعام الماضي ما يخص 

 األصول.

من الضروري أيضا الفحص المادي لألصول 

 مقارنة بسجل األصول. 

o  األصول الثابتة / سجل بند من

 المخزون )إختبار الوجود الفعلي(

o )األصول المادية )إختبار اإلكتمال 

في حالة عدم وجود سجل، ما هي 

المخاطر األساسية؟ إن عدم وجود 

السجل يمكن أن يكون خطرا يمنع من 

حماية األصول و اإلستخدام غير 

المناسب لألصول، حيث ينبغي أخذ 

 األصول الثابتة
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إعادة حساب إهالك األصول للتأكد من صحته 

 في الحسابات.

طر عينة من األصول ذات الخ

الجوهري كأجهزة الكومبيوتر 

المحمولة من خالل الفواتير و تحديد 

 المخاطر المحتملة.  

 

 : إختيار العناصر لإلختبار 4الخطوة 

الخطوة التالية هي تحديد العناصر التي يجب إختيارها من المجتمع لفحصها، و ذلك ألن 

عن المجتمع الخاضع للفحص ، حيث يسعى المراجع  الغرض من اخذ العينات هو  استخالص استنتاجات

 إلختيار عينة تمثيلية لها خصائص المجتمع محل الفحص ، يجب تجنب التحيز عند إختيار العينات.

 يمكن استخدام الطرق األربعة التالية في عملية إختيار العينات:ــ

 Random number samplingاإلختيار الرقمي العشوائي للعينات: 

، كما يمكن (CAATs)ار الرقمي العشوائي للعينات يمكن أن يتم عن طريق الكومبيوتر اإلختي

أن يتم عن طريق جدول االرقام العشوائية ، و هذه الطريقة تتيح لجميع مفردات العينة في المجتمع إحتمال 

 متساوي لإلختيار. 

 Interval samplingاإلختيار الفاصلي )الفتري( للعينات: 

الفاصلة هي اختيار وحدات المعاينة على فترات موحدة في جميع وحدات  اخذ العينات 

المجتمع ويبدأ عشوائيا . حجم المجتمع و العينة يحديد الفاصل الزمني الموحد . يتم تقسيم عدد من البنود 

في المجتمع على حسب حجم العينة المطلوبة لتحديد الفاصل الزمني . على سبيل المثال ، فإذا كان عدد 

وحدة تعطي فترة أخذ  100وحدة يقسم على حجم العينة المطلوب وهو  10 000حدات المجتمع و

. أخذ العينات الفاصلي الفتري أيضا يعطي كل وحدة من وحدات المجتمع نفس احتمال 100العينات من 

 اختيارها في العينة .

 

 Haphazard (judgmental) sampling اإلختيار العشوائي )الحكمي( للعينات:

أو الحكمي يكون بإختيار المراجع للعينات دون وجود سبب معين إلختيارها  العشوائي اإلختيار

أو عدم إختيار غيرها، و مع ذلك يجب على المراجع أن يكون حذر بعدم قصر إختيار العينات على 

 فترة أو نهايتها.العينات الغير مألوفة أو غير متكررة، أو بأن يتجاهل بعض العينات كالعينات في بداية ال

عادة اإلختيار الحكمي للعينات يتم إتباعه عندما يكون هنالك خطأ جوهري في جزء معين من العينات أو 

 عندما يكون حجم المجتمع غير معلوم بالنسبة للمراجع. 

 Block samplingاإلختيار المحدد )الكتلي( للعينات: 

اإلختيار المحدد للعينات يتكون من عينات محددة لإلختبار، و على المراجع أن يكون حذر و 

 دقيق في سبب تحديد العينات موضوع اإلختبار، لهذا النوع من إختيار العينات نقتان ضعف رئيسيتان: 

  .ال تحظى جميع العينات الموجودة في المجتمع بفرصة اإلختيار من قبل المراجع 
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  التأكد من أن العينات المحددة تمثل المجتمع بشكل كاف، بالرغم من أنه يمكن تحديد عينات تمثل  ال يمكن

 المجتمع و لكن هذه الطريقة غير فعالة.

 بإختصار من المفضل للمراجع أن يتجنب هذا النوع من إختيار العينات.

 : تنفيذ إجراءات المراجعة 5الخطوة 

إجراءات المراجعة بطريقة تتالئم مع أهداف على المراجع أن يقوم بتطبيق 

المراجعة لجميع العينات موضوع اإلختبار )راجع التخطيط التفصيلي والعمل الميداني ورقة 

 إختيار العينات(. 4العمل رقم 

إذا كانت بعض العينات غير مالئمة لتطبيق إجراءات المراجعة، يجب تغييرها بعينات اخرى 

مثال قد تحتوي العينات المختارة إلختبار دليل وجود تفويض أو أكثر مالئمة، على سبيل ال

حينها إذا إقتنع المراجع بأن الشيك الملغي قد تم إلغاؤة إجازة للدفع على شيكات قد تم إلغاؤها، 

 ISSAIبطريقة و ألسباب صحيحة بعيدة عن األخطاء ، يتم استبدال العينة بعينة أخرى ليتم فحصها. )

1530.10) 

أخرى و على سبيل المثال قد يكون المراجع غير قادر على تطبيق إجراءات المراجعة  من ناحية

على عينة ألن المستندات الخاصة بتلك العينة مفقودة، في تلك الحالة إن لم يتوفر إختبار بديل يمكن من 

حراف عن تطبيق إجراءات المراجعة بطريقة كافية ، على المراجع أن يعتبر هذه العينة إما أن تكون إن

الضوابط إذا كانت المراجعة تتم لقياس مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية و الضوابط، أو خطأ تقرير في 

 (.ISSAI 1530.11حالة المراجعة إلختبارات الجوهرية )االساسية ()

 : تقييم نتائج العينة 6الخطوة 

يحدد سبب و طبيعة يجب على المراجع أن يقييم نتائج العينات التي تم إختبارها، و أن 

اإلنحراف عن الضوابط أو أخطاء التقرير التي تم إكتشافها و مدى تاثيرها على أهداف المراجعة، 

بإختصار على المراجع أن يحدد ما إذا كانت العينات المختارة و التي تم إختبارها تمثل المجتمع وانها 

 (.ISSAI 1530.12;15اجعة )وفرت  اساساُ الستنتاجات المراجعة عن المجتمع الخاضع  للمر

عند تحديد اإلنحراف عن الضوابط أو األخطاء التقريرية، على المراجع أن يبحث عن السمات 

المشتركة لعينات تلك اإلخطاء، على سبيل المثال، نوع العملية، المجال، منتج معين أو فترة زمنية معينة و 

ذات السمات المشتركة  و أن يوسع نطاق العينات  هكذا، في هذه الحالة يستطيع المراجع أن يحدد العينات

المأخوذة من ذات السمات المشتركة في الخطأ، فمن المحتمل أن تكون هذه اإلنحرافات أو األخطاء عن 

طريق قصد مما يشير الى وجود إحتيال أو خداع و ذلك عند مراجعة عينات إمكانية االحتيال فيها عالية 

 (.ISSAI 1530 P9الفعلي للمصروفات أو الوجود الفعلي لألصول )كإكتمال اإليرادات و الحدوث 

على المراجعين أيضا أن يحددوا إن لم تتمكن إدارة الجهة الخاضعة للمراجعة من شرح أسباب 

اإلنحراف عن نظم الرقابة و الضوابط أو سبب األخطاء التقريرية، في بعض االحيان كمحكمة الحسابات 

مون بالمزيد من التحري عن أسباب نقص المعلومات و من هو المسئول عن مثال، يكون المراجعين ملز
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هذا النقص، أو قد تزيد المسؤوليات لتشمل تحديد مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية والضوابط و أو عدم 

 (.ISSAI 1530 P11; P12اإلمتثال لألحكام و القوانين ذات الصلة و الواجب تطبيقها. )

الرقابة الداخلية و الضوابط، يعتبر وجود أخطاء جوهرية في العينات  في حالة إختبار نظم

خطرا الحتمالية أخطاء جوهرية في التقارير المالية، إال إن أثبتت أدلة مراجعة الحقة عكس ذلك، في هذه 

الحالة على المراجعين أن يعيدوا إختبار مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية و الضوابط و مدى إمكانية 

عتماد عليها إلى مستوى منخفض )أي يمكن اإلعتماد عليها بمستوى منخفض أو ال يمكن اإلعتماد اإل

(اإلعتماد على المكونات 2عليها( . )راجع التخطيط االستراتيجي والعمل الميداني ورقة العمل رقم )

  األساسية لنظم الرقابة(.

 

في حاالت نادرة جداً، عندما يجد المراجع بان الخطأ التقريري أو اإلنحراف عن نظم 

الراقبة لعينة من العينات يعتبر شاذاً، على المراجع أن يحصل على تأكيد جازم بأن هذا الخطأ او 

و ذلك يكون بتطبيق المراجع لمزيد من اإلجراءات اإلنحراف ال يمثل بطريقة أو بأخرى المجتمع، 

التحليلية للمراجعة تمكنه من الحصول على دليل مراجعة كافي بأن الخطا او االنحراف اليؤثر على 

 (.ISSAI 1530.13باقي المجتمع )

 

 Projecting misstatements االخطاء المتوقعة:

في حالة اإلختبار الجوهري )االساسي(، يعتبر وجود أخطاء عديدة في العينات التي خضعت لإلختبار 

سببا يقود المراجع الى أن يعتقد بأن رصيد الحساب التي تم مراجعته خاطئ بصفة جوهرية، و ذلك على سبيل المثال 

ي للحساب يزيد عن الحد المسموح به عندما يكون مجموع االخطاء والتحريفات المتوقعة مقارنة بالرصيد الكل

، على المراجع أن يوثق بالمستندات االخطاء التي تم إكتشافها ضمن المجتمع أو لرصيد حساب معين في )المقبول(

( 8النصف الثاني من عملية إجراءات المراجعة الجوهرية )راجع التخطيط التفصيلي والعمل الميداني ورقة عمل رقم )

جعة الجوهرية )االساسية(، هذه الورقة توضح خطوة بخطوة طريقة تقييم نتائج المراجعة، يتم حساب آداء إجراءات المرا

، بناء على نتائج اختبارات موثقة في ورقة العمل . عندما تكون األخطاء المتوقعة  أقل من األخطاء األخطاء المتوقعة 

المراجعة مقبولة. اماإذاكانت األخطاء المتوقعة أكثر من مقبولة المراجع ال يقم باي إجراء آخر. هذا يدل على أن تغطية 

 الرقابةارشادات إضافية بشأن إعادة تقييم االعتماد على نظم 

 متى يتحتم على المراجع أن يعيد إختبار مدى اإلعتماد على نظم الرقابة ؟

 

عند إختبار نظم رقابة و ضوابط تستعمل بصفة يومية، فإن وجود خطأين يحتم على المراجع أن 

يعيد تقييم مدى اإلعتماد على نظم الرقابة الى مستوى منخفض ، أما عند إختبار نظم رقابة و 

ضوابط تستعمل بصفة شهرية فإن وجود خطأ واحد حينها يجعل من الضروري على المراجع أن 

 م مدى اإلعتماد على الرقابة الى مستوى منخفض. يعيد تقيي
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األخطاء المقبولة يحتاج المراجع ان يحسب تأثير ذلك على أعمال المراجعة . فيما يلي مقتطف من ورقة عمل إجراءات 

 . 4-1المراجعة الجوهرية مع التوجيهات ذات الصلة لمراجعين في الخطوات 
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 تقييم نتائج المراجعة 

 جنيه                                                

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوات التي يجب أن يتبعها المراجع قد تم شرحها في ورقة العمل. 

 

 .61الخطوة 

يجب تقييم االعتماد على الرقابة النهائي على "ال يمكن االعتمادعليه" . ينبغي إعادة تقييم  

االعتماد على الرقابة اينما تم التقييم اعتماد ) متوسط أو عالي ( سابقا .إعادة حساب حجم العينة عند االقتضاء 

أعاله موجبة ، يمكنك التوقف هنا .اما  الواردة Fوتوثيق نتائج اختبارات المراجعة اإلضافية . إذا كانت قيمة 

 . 2مبلغ سالب ، انتقل إلى الخطوة  Fإذا كان قيمة 

 6.2. الخطوة

أعاله يشير إلى العدد  Gيوسع حجم العينة لتحديد األخطاء والتحريفات الفعلية في المجتمع .  

االدنى االضافي الموصى به لمزيد من الفحص. الحظ أن هذا الرقم هو مجرد توجيهي للحداالدنى لعدد البنود 

التي سيتم اختبارها على أساس معدل التحريف المتوقع بغض النظر عن  العناصر التي تم فحصها اوالً. من 

 ر في الظروف الخاصة للمراجعة.المهم أن القرارات يجب أن تكون من خالل النظ

اذا كان توسيع أحجام العينات ليس من العملي أو فُضل ألي سبب من األسباب ، ينبغي النظر في اآلثار 

المترتبة على تجاوز األخطاء المتوقعة األخطاء مقبولة في ضوء تقرير المراجع . قد تختار األجهزة العليا 

اء وااتحريفات المتوقعة.واذا كان هذا  ينبغي ان توضح سياسات للرقابة ان  يشمل تقرير المراجع األخط

  (A)راجعته  مجموع رصيد الحساب الذي تمت م

 

 

 (B)مجموع قيمة المعامالت التي تم إختبارها 

 

 

  (C)مجموع قيم األخطاء  والتحريفات المكتشفة فعالً 

  C/BxA)=  (D)األخطاء/ التحريفات المتوقعة للمجتمع 

  (E)األخطاء المقبولة 

 (F)األخطاء المقبولة  –األخطاء المتوقعة 

 

 

 : (G)العينات اإلضافية التي يجب أن يتم إستيعابها 
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الجهاز صراحة إمكانية إدراج هذه المبالغ المتوقعة في تقارير المراجع. بمجرد أن تم تحديد ذلك كوسيلة 

مفضلة للتقرير،على األجهزة العليا للرقابة إبالغ ذلك للجهة الخاضعة للمراجعة وتطبيقه باتساق لجميع 

( خطاب 6المراجعة التي يقوم بها الجهاز ) يرجى الرجوع إلى ماقبل االرتباط ورقة عمل رقم )عمليات 

 االرتباط المراجعة.

   3.6الخطوة

تأكد ما إذا كان بعد اختبار بنود العينة اإلضافية ان التحريفات المتوقعة ما زالت اقل من  

( . إذا لم تكن هذه هي الحالة فهذا يعني أن معدل االخطأ والتحريفات التي تم  F > 0التحريف المقبول ) 

تحديدها في العناصر االضافية  أعلى من األخطاء / التحريفات التي تم توقعها في البداية. واستندت 

تقديرات األولية على افتراض أن األخطاء و ااتحريفات يجب أن تحدث بنفس المعدل بالنسبة لجميع 

مفردات المجتمع . ومع ذلك، قد تسفر االختبارات اإلضافية عن أخطاء أعلى في هذه الحالة قد يكون هناك 

حاجة للقيام بمزيد من الفحص. ربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن مفردات العينة األصلية تضمنت بنود هامة 

وز   االخطأ والتحريفات المقبولة تبين أن بها تحريفات .وعندما يتبين ان االخطأ والتحريفات  ال تزال تتجا

أعاله.ومع ذلك بعض  Gقد تكون هناك حاجة الختيار معامالت باإلضافة إلى تلك التي وردت في 

 ٪ ( ، قد تكون مقبولة من قبل المراجعين. 5االختالفات الطفيفة )أقل من 

قد  في بعض الحاالت ربما يختار المراجع مراجعة جميع المعامالت لرصيدحساب. وهذا 

على سبيل المثال إذا كان من  -يعني الكثير من أعمال المراجعة اإلضافية التي يجب أن تكون موثقة 

المحتمل أن يتم تأمين التحفظ من خالل العمل اإلضافي . على الرغم من أن الزيادة في المراجعة ليست 

يؤثر على جودة أعمال  الخطر األكبر للمراجعين فإنه عادة يضع الكثير من الضغط على المراجعين و

المراجعة . كما ترتبط  مؤشرات التقارير عادة بمثل هذه الممارسات في كثير من األحيان ال يقييم 

 ٪ . 100المراجعين الرقابة الداخلية عند التخطيط  للمراجعة االساسية ) الجوهرية ( بنسبة

ء أو تحريف، هذا النوع من التقرير العرضي،  تقرير يبين أن نتائج المراجعة تشير لوجود أخطا

التقارير يجب أن يتجنبه أويقلل منه المراجع طالما أنه ال يُعلم مستخدمي التقرير عن األسباب الحقيقية 

للنتائج أو عن فشل الرقابة الداخلية، حيث أن فشل الرقابة الداخلية هو نتائج المراجعة الحقيقية ويتأكد 

 بوجود األخطاء  أو التحريف.

كمية التحريف المتوقعة ال تمثل التحريف أو الخطاء الفعلي أو الخطأ الذي يجب أن يكتب في  

تقرير المراجع . ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتم التقرير عن التحريفات عندما يكون مطلوب بالقانون في 

جهاز في ذلك. ) بعض بيئات المراجعة مثل محكمة الحسابات ، أو حسب متتطلبات سياسات وممارسات ال

ISSAI 1530.14 ) ( ISSAI 1530 P10  
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 \الحصول على أدلة المراجعة:  -العمل الميداني للمراجعة  4.3

 ما هو الناتج من هذا ؟            

 

الحصول على أدلة المراجعة من خالل تنفيذ إختبارات الرقابة، اإلختبارات الجوهرية و اإلجراءات التحليلية 

( ،ورقة تتبع ادلة المراجعة، 5)راجع أوراق العمل:التخطيط التفصيلي والعمل الميداني ورقة رقم )الجوهرية 

إجراءات المراجعة  8إختبارات الرقابة ، ورقة رقم  7الجدول العناصر الرئيسية ،ورقة رقم  6ورقة رقم 

 OC2ملخص مذكرة المراجعة،   10اإلجراءات التحليلية االساسية، ورقة 9الجوهرية،ورقة رقم 

 إستفهامات المراجعة(

 

 مفهوم أدلة المراجعة: 4.3.1

الغرض من هذا الجزء هو وضع المعايير وتوفير التوجيه بشأن ما يشكل أدلة المراجعة في 

مراجعة القوائم المالية، كمية و جودة أدلة المراجعة التي يجب الحصول عليها و فحصها، و إجراءات 

 (ISSAI 1500.1التي يجب أن يتبعها المراجعين للحصول على أدلة المراجعة. )المراجعة 

هدف المراجع هو تصميم و تنفيذ إجراءات المراجعة بطريقة تمكنه من الحصول على أدلة مراجعة كافية 

ً لرأي المراجع. )  ISSAIو مالئمة  تمكنه من الوصول الستنتاجات مراجعة مناسبة تكون اساسا

1500.2; 4) 

 

 هذا الجزءمن الدليل يوفر موجهات ل: 

 .مفهوم أدلة المراجعة 

  .كفاية و مالئمة ادلة المراجعة 

  .إستخدام التأكيدات للحصول على أدلة المراجعة 

 .إجراءات المراجعة للحصول على أدلة المراجعة 

 

 ما هي أدلة المراجعة؟ 

المراجع للوصول الستنتاجات أدلة المراجعة هي عبارة عن كل المعلومات التي يستخدمها 

المراجعة و التي تكون أساس رأي المراجع، و التي تشتمل على المعلومات الواردة في السجالت 

المحاسبية التي تقوم عليها القوائم المالية و غيرها من المعلومات، أدلة المراجعة عادة ما تكون خارجية 

لمراجعة أو أطراف أخرى مستقلة عن الجهة  المصدر كوثائق تم الحصول عليها من الوحدة الخاضعة

الخاضعة للمراجعة. أدلة المراجعة هي المعلومات التي قد تثبت تأكيدات المراجع أو قدد تتعارض معها. 

(ISSAI 1500.5) (ISSAI 1500 P3; P4) 
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ويمكن أن تشمل أدلة تدقيق للمراجعة الحالية أيضا أدلة مراجعة تم الحصول عليها من مصادر 

 (ISSAI 1500 P5مثل المراجعات السابقة أو مراجعة األداء. ) أخرى

 كفاية و مالئمة ادلة المراجعة 

من الضروري أن تكون أدلة المراجعة داعمة لرأي و تقرير المراجع. حيث أن معظم عمل 

ئمة المراجع يتكون من الحصول على أدلة المراجعة و تقييمها، حيث يمكن تقييم تأكيدات المراجع بأنها مال

و معقولة عندما يقوم المراجعين بتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة المناسبة بغرض الحصول على أدلة 

 (ISSAI 1500.6مراجعة كافية ومالئمة. )

الكفاية هي مقياس لكمية أدلة االمراجعة أو ماهي الكمية المطلوبة من أدلة المراجعة لتكوين 

المطلوبة بحجم خطر التحريفات )كلما إزداد الخطركلما زادت  رأي المراجع، تتأثر كمية أدلة المراجعة

الحاجة لمزيد من أدلة المراجعة( و أيضا بجودة أدلة المراجعة )كلما ارتفعت جودة أدلة المراجعة، كلما 

 (.ISSAI 1500.5قلت الحاجة للمزيد من األدلة( )

التي هي ذات الصلة وموثوق بها مالئمة أدلة التدقيق هي مقياس لجودة أدلة المراجعة أو األدلة 

لتكوين رأي المراجع حول القوائم المالية، و هذه المالئمة مهمة خصوصا عندما يستخدم المراجع أدلة تم 

 الحصول عليها من المراجعة في السنة السابقة أو من مراجعة اآلداء          

(ISSAI 1500.5) (ISSAI 1500 P6.) 

و من ثم، مدى كفاية و مالئمة أدلة المراجعة مرتبطتان ببعضهما البعض، و مع ذلك، مجرد الحصول 

على المزيد من أدلة المراجعة قد ال يكون كافيا للتعويض عن قلة جودة أدلة المراجعة، التالي ينطبق على 

 أدلة المراجعة المختلفة:ــ 

 عة للمراجعة تكون أكثر موثوقية من التي تم الحصول أدلة المراجعة من مصادر مستقلة عن الجهة الخاض

 عليها داخليا؛ هذا يشير إلى أدلة مثل تأكيدات البنك، وما إلى ذلك؛

  أدلة المراجعة التي تم تجميعها داخليا تكون أكثر موثوقية عندما تكون الرقابة المتصلة بها فعالة، على

سبيل المثال المعلومات المدرجة في سجل األصول تكون أكثر موثوقية عندما يتبين أن رقابة إدارة 

 األصول تعمل بفعالية. 

 المراجع )على سبيل المثال مالحظة تطبيق عناصر  أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها مباشرة من قبل

الرقابة( تكون أكثر موثوقية من األدلة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مباشرة )مثال عن طريق 

 االستفسار حول تطبيق عناصرالرقابة(.

 ى سبيل أدلة المراجعة في شكل مستندات واالقرارات المكتوبة أكثر موثوقية من االقرارات الشفوية، عل

المثال أدلة المراجعة مثل فواتير للمدفوعات أكثر موثوقية  مقارنة بالتصريحات التي يدلى بها أفراد من 

الجهة الخاضعة للمراجعة أثناء اإلجتماعات أو المناقشات. األدلة الشفوية يجب أن تكون مدعمة ببعض 

عف أو عدم وجود آلية رقابة داخلية المستندات ، على سبيل المثال و خالل بعض المناقشات تم اكتشاف ض

 ،على المراجع أن يوثق هذا االكتشاف و يدعمه بمستندات معززة عن طريق طرف ثالث لتأكيد صحتها. 
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  أدلة المراجعة التي توفرها المستندات األصلية أكثر مصداقية من أدلة المراجعة المنسوخة أو التي تم

 الحصول عليها عن طريق الفاكس.

الجهة الخاضعة للمراجعة باعداد المعلومات، على المراجع أن يقييم ما إذا كانت هذه عندما تقوم 

 المعلومات موثوقة بما فيه الكفاية، حيث يجب أن يتضمن هذا التقييم: 

o .الحصول على أدلة مراجعة عن دقة واكتمال المعلومات 

o ( .تقييم ما إذا كانت المعلومات دقيقة ومفصلة بما فيه الكفايةISSAI 1500.9) 

 عند تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة، يجب مراعاة ما يلي: 

o  مالئمة وموثوقية المعلومات الستخدامها كدليل مراجعة، حيث أن موثوقية األدلة قد تؤثر على نوع

إجراءات المراجعة، أيضا قد يؤثر مرور الوقت سلبا على القدرة على أداء بعض اإلجراءات أو على مدى 

 (.ISSAI 1500 P7)(ISSAI 1500.7فعالية نظم الرقابة. )االعتماد و 

o ( .وسائل إختيار العناصر لالختبارتؤثر تلبية الغرض من إجراء المراجعةISSAI 1500.10) 

إذا وجد المراجعين أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من مصدر ما ال تتفق مع تلك التي تم 

نالك شك في موثوقية المعلومات يقوم المدقق بتحديد التعديالت الحصول عليها من مصدر آخر، أو كان ه

أو اإلضافات الالزمة على إجراءات المراجعة لحل هذه المسألة. وينبغي أيضا أن يؤخذ في االعتبار تأثير 

 (ISSAI 1500.11هذه المسألة على جوانب أخرى من المراجعة )إن وجدت(. )

تكلفة الحصول على أدلة المراجعة وفائدة المعلومات التي تم الحصول المدقق يأخذ في اإلعتبار العالقة بين 

عليها. مع ذلك، فمسألة صعوبة أو مصاريف الحصول على دليل االمراجعة ليست في حد ذاتها سببا كافيا 

 لحذف إجراء امراجعة الذي ال يوجد بديل عنه.

 امل التالية:ــيتأثر تقدير المراجع لما يشكل أدلةمراجعة كافية ومالئمة بالعو

  .مدى خطورة إحتمالية وجود تحريف 

 .فعالية استجابة اإلدارة لمعالجة المخاطر 

 الخبرة المكتسبة خالل المراجعات السابقة فيما يتعلق بالتحريف المحتملة ؛ 

  نتائج إجراءات المراجعة، بما في ذلك ما إذا كانت إجراءات المراجعة هذه كشفت عن حاالت محددة من

 الخطأ.الغش أو 

 مصدر وموثوقية المعلومات المتاحة؛ 

  ما إذا كانت ادلة المراجعة مقنعة بدرجة كافية، و 

 .فهم الجهة الخاضعة للمراجعة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية 

ينبغي على المراجع الحصول على االدلة  و تقييم كفايتها ومناسبتها لتلبية اي  هدف للمراجعة 

رأي حول القوائم المالية، على سبيل المثال إذا كانت الجهة الخاضعة للمراجعة مسئولة اوسع من إبداء ال

عن تقديم منح أو مساعدات مالية أخرى ألطراف أخرى،عادة الوحدة مطالبة بقتييم ما اذا كانت االطراف 

دلة القناع االخرى ينطبق عايها مقياس و شروط استالم المساعدة. قد يكون هنالك حاجة لتُوفر الوحدة أ

 (ISSAI 1500 .8) (ISSAI 1330 .10نفسها عن المعامالت مع هذه االطراف. )
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إذا لم يتمكن المراجع من الحصول على أدلة مراجعة كافية و مالئمة لتأكيد جوهري حول القوائم 

ى المالية، يجب أن يحاول المراجع للحصول على مزيد من أدلة المراجعة. و إن لم يتمكن من الحصول عل

أدلة مراجعة كافية ومالئمة، يجب على المراجع أن يبدئ رأي متحفظ أو االمتناع عن إبداء الرأي في 

 تقرير المراجعة.

يأخذ المراجعين في اإلعتبار  متطلبات االحتفاظ بالبيانات لجهات القطاع العام عند الحصول على أدلة 

 (ISSAI 1500 .9على النحو المنصوص عليه في التشريعات ذات الصلة. )

في بعض بيئات المراجعة مثل بيئة محكمة الحسابات، فإن تقرير المراجع يستخدم لتحديد اآلثار 

القانونية الشخصية ألولئك المسئولين عن األعمال المالية، بما في ذلك األمور الهامة، أوجه القصور في 

لمراجعين عند تقييم مدى كفاية الرقابة وحاالت عدم االمتثال للسلطات. لذلك، في هذه البيئات يقوم ا

ومالءمة أدلة المراجعة، بتنفيذ إجراءات لتحديد المسئولين عن األعمال المالية و االمتثال للمتطلبات 

 القانونية، األمور التالية قد تؤثر على جمع األدلة و التي يجب أن يأخذها المراجع في اإلعتبار:ــ 

  أدلة المراجعة.التشريعات التي تفرض شروطاً إضافية على 

  نطاق المتطلبات اإلضافية )هل يجب أن تفرض على كل وثيقة ضمن مهام المراجعة، أم على وثائق

 محددة تتعلق بقضايا مراجعة معينة(.

 .معالجات إضافية، الشكليات أو الشروط التي تخضع لها أدلة المراجعة ذات الصلة 

 نونية الالزمة لخطوات المراجعة التالية. الغرض من كل شرط إضافي فيما يتعلق باإلجراءات القا 

 ( .أي قيود قد تفرض على أدلة المراجعة بسبب وسائل محددة تم جمعها بها أو الحصول عليهاISSAI 

1330 .11) (ISSAI 1500  .10) 

 إجراءات الحصول على أدلة المراجعة 4.3.2

 على أساسها رأي المراجعة.  يحصل المدقق على أدلة المراجعة إلستخالص إستنتاجات  معقولة يبني

يقوم المدقق دائما بأداء إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس مقتع لتقييم المخاطر على القوائم المالية و 

مستويات التأكيد. إجراءات تقييم المخاطر في حد ذاتها ال توفر أدلة مراجعة كافية ومالئمة يمكن على 

مل بمزيد من إجراءات المراجعة في شكل اختبارات الرقابة، و عند أساسها تكوين رأي المراجعة، ولكن تُك

 الضرورة اإلجراءات االساسية )التفصيلية(.

 اإلعتبارات التفاصيل إجراءات المراجعة

يتكون الفحص من فحص السجالت  فحص السجالت و الوثائق

و الوثائق، سواء كانت داخلية أو 

خارجية ، في شكل مستندات ورقية 

أو ملفات إليكترونية أو غيرها من 

 أشكال المستندات و السجالت. 

فحص السجالت والمستندات يقدم 

أدلة مراجعة بدرجات موثوقية 

متفاوتة، و ذلك بالنظر إلى طبيعتها 

السجالت و  و مصدرها، و في حالة

المستندات الداخلية ففحصها يوفر 

أدلة على مدى فاعلية الرقابة 

الداخلية، فمثال يتم فحص تطبيق 

الرقابة الداخلية بفحص التفويض 
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 على المستندات. 

يتم فحص األصول الملموسة  فحص األصول الملموسة

 بالفحص المادي لها.

فحص األصول الملموسة قد يوفر 

العتماد عليها أدلة مراجعة يمكن ا

فيما يتعلق بوجودها الفعلي، ولكن 

ليس بالضرورة عن حقوق المنشأة 

والتزاماتها أو تقييم األصول. فحص 

أصناف من المخزون عادة ما يقرن 

بعملية    مراقبة)حضور( جرد 

 المخزون. 

تكون المالحظة عبر المتابعة لعملية  المالحظة

أو إجراء يتم تنفيذه من قبل 

 المنشأة . اآلخرين في

حول  مراجعةتوفر المالحظة أدلة 

أداء العملية أو اإلجراء، و لكنها 

تقتصر على أن تكون في وقت 

المراقبة للعملية او اإلجراء فقط، كما 

أن عملية الفحص قد تؤثر في كيفية 

تنفيذ العملية أو اإلجراء من قبل 

 الشخص المسئول. 

 يتكون االستفسار من الحصول على اإلستفسار

معلومات من األشخاص المسؤولين 

أو المطلعين بالعملية الخاضعة 

لالختبار، سواء كان هذا االستفسار 

يتعلق بمعلومات مالية أو غير 

مالية، أو ما إذا كان من  أشخاص 

 داخل المنشأة أو خارجها.

االستفسارات قد تتراوح بين 

استفسارات رسمية مكتوبة و 

استفسارات شفهية غير رسمية . 

وعادة ما يتم تأكيد البيانات الشفهية 

 بالكتابة من خالل اقرارات اإلدارة.

يجب أن يتم تنفيذ االستفسارات 

بالتزامن مع إجراءات المراجعة 

األخرى . فاالستفسارات لوحدها ال 

توفر دليل مراجعة كافئ الثبات 

 التحريف .

  

المصادقات ، نوع معين من انواع  المصادقات

هي عملية الحصول اإلستفسارات، و

على معلومات او بيانات عن طريق 

االقرار أو تحت ظرف معين من 

 طرف ثالث.

تشمل المصادقات الداخلية اقرارات 

اإلدارة و التي يجب الحصول عليها 

 في كل عملية مراجعة. 

المصادقات الخارجية عادة توفر دليل 

 مالئم و موثوق. 

فحص عملية إعادة الحساب تشمل  إعادة الحساب

الدقة الحسابية  للمستندات أو 

 السجالت.

 

إعادة الحساب هو وسيلة يمكن 

االعتماد عليها للحصول على أدلة 

 تتعلق بدقة القياس أو التأكيد.

عملية إعادة الحساب يمكن أن تكون 

يدوياً، أو عن طريق استخدام 

تكنولوجيا المعلومات ، على سبيل 
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المثال، يمكن الحصول على ملف 

إليكتروني و عن طريق استخدام 

اساليب الكميوتر المساندة 

يمكن فحص  (CAATsللمراجعة)

دقة المعلومات الموجودة في ملخص 

 الملف. 

إعادة األداء هو تنفيذ مستقل  إعادة اآلداء

للمراجع إلجراءات الرقابة التي تم 

تنفيذها أصال كجزء من نظام 

الرقابة الداخلية للوحدة ، إما يدويا 

 CAATsمن خالل استخدام  أو

  . 

تتيح عملية إعاد اآلداء الحصول 

على أدلة تدقيق موثوق بها، في 

بعض االحيان قد تكون العملية 

تحتاج إلى الكثير من الوقت، لذا 

يجب قياس أهميتها مع الفوائد 

المرجوة من تنفيذ إعادة اآلداء، كما 

يمكن قياس مدى فعاليتها من ناحية 

 الحواسيب اآللية.التكلفة عن طريق 

اإلجراءات التحليلية تكون عن  اإلجراءات التحليلية

طريق تقييم المعلومات و البيانات 

المالية التي نتجت عن دراسة 

العالقة الممكنة بين المعلومات 

المالية و الغير مالية المتعلقة بها و 

التحقيق في التغييرات المالية و 

التي تتعارض مع المعلومات 

ات الصلة أو عند الحصول االخرى ذ

على نتيجة بعيدة مقارنة بتلك 

 المتوقعة. 

استخدام اإلجراءات التحليلية 

 سيناقش بالتفاصيل أدناه. 

 

 إختبارات الرقابة 

إختبار نظم الرقابة الداخلية يتم عن طريق تنفيذ إجراءات مراجعة مصممة لتقييم مدى فعالية نظم 

 (ISSAI 1330.4األخطاء المادية على مستوى معقول. )الرقابة في منع أو كشف وتصحيح 

على المراجع أن يختبر نظم الرقابة الداخلية ليتمكن من الحصول على ادلة مراجعة كافية و مالئمة تثبت أن هذه 

 النظم كانت تعمل بشكل فعال خالل الفترة التي تتم مراجعتها، يتم إختبار نظم الرقابة الداخلية عندما:ـ 

o لك إحتمالية بان نظم الرقابة فعالة ، أو عندما ال توفر اإلجراءات االساسية )التفصلية( أدلة مراجعة كافية يكون هنا

 على مستوى التاكيد.

 و أيضا تكون في حالة إكتشاف مخاطر جوهرية للتاكيد.

o  تصميمها بشكل عندما يتوقع المراجع أن نظم الرقابة الداخلية تعمل بشكل فعال، و هذا يعني أن هذه النظم تم

مناسب لتوفير تأكيدات محددة يمكن التأكد منها و تقييمها عن طريق دراستها )راجع التخطيط التفصلي والعمل 

 (ISSAI 1330.8،اإلعتماد على نظم الرقابة الرئيسية(. ) 2و ورقة عمل رقم  1الميداني ،ورقة عمل رقم 
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الداخلية ليزيد من التاكد من فاعليتها و إمكانية يجب على المراجع أن يزيد من إختباراته لنظم الرقابة 

اإلعتماد عليها، حيث كل ما زادت مدى فاعليتها و اماكانية االعتماد عليها كلما قل عدد العمليات و كمية البيانات 

 (ISSAI 1330.9الواجب فحصها. )

أن يضع في ذهنه أن االستفسار عند تصميم و تنفيد اإلختبارات على نظم الرقابة الداخلية، يتوجب على المراجع 

 فقط حول مدى فعالية هذه النظم ليس دليال كافيا، حيث يحتاج المراجح لتحديد ما يلي: 

o .كيف تم تطبيق هذه الضوابط خالل الفترة التي تتم مراجعتها 

o .مدى اتساق الضوابط المطبقة فعال مع الضوابط الموضوعة 

o التي طبقت بها.  من قام فعال بتطبيق هذه الضوابط و الكيفية 

على المراجع أن يضع في إعتباره ان النظم و الضوابط قد تعتمد على ضوابط أخرى ) ضوابط غير مباشرة(، إذا 

كان األمر كذلك، فمن الضروري أن يحصل المراجع على أدلة كافية حول مدى فعالية تلك الضوابط الغير مباشرة. 

(ISSAI 1330.10) 

الداخلية يجب أن يتم تنفيذه بغرض تقييم مدى فاعلية تشغيل هذه الضوابط فحص و إختبار نظم الرقابة 

و النظم خالل الفترة الخاضعة للمراجعة، إذا تم فحض هذه النظم أو الضوابط خالل الفترة المرحلية )االولية( ، 

 ISSAIينبغي على المراجع أن يحصل على أدلة حول عمل هذه النظم و الضوابط بعد الفترة المرحلية. )

1330.11;12) 

قد يقرر المراجع االعتماد على النتائج أو األدلة التي تم الحصول عليها من اختبارات النظم و الضوابط المنجزة 

 خالل المراجعات السابقة. حينها يتوجب على المراجع مراعاة ما يلي:

o  ما إذا كانت عناصر أخرى من نظم الرقابة الداخلية تؤكد مدى فاعليتها و امكانية االعتماد عليها، على سبيل المثال

بيئة نظم الرقابة، متابعة الوحدة الدوات الرقابة و عملية تحديد و تقييم المخاطر من قبل الوحدة، فكلما زاد الخطر 

 لمراجعات السابقة المتصلة بنظم الرقابة الداخلية. كلما قلت امكانية  المراجع إلستخدام أدلة ا

o .المخاطر الناجمة عن خصائص عناصر الرقابة، على سبيل المثال الرقابة اآللية أكثر استقرارا في تطبيقها 

o المعلومات تقنية على العامة الرقابة عناصر فعالية. 

o الحظته عن طبيعةومدى االنحرافات في تطبيق فعالية العناصرالرقابية وتطبيق الوحدة لها، بما في ذلك، ما تم م

على  -بشكل كبير  -العناصر الرقابية، في عمليات المراجعة السابقة، وما إذا كان هناك تغيرات في الموظفين تؤثر 

 تطبيق العناصرالرقابية. 

o  .ما إذا كان عدم التغيير فى عنصر رقابي معين يُشكل خطراً بسبب الظروف المتغيرة 

o مخاطر التح( . ريف الجوهري ومدى االعتماد على الرقابةISSAI 1330.13) 

إذا أراد المراجع استخدام أدلة المراجعة الختبارات الرقابة من مراجعة السنوات السابقة، يجب على المراجع أن 

عن طريق  يتأكد و يثبت بأن نظم الرقابة لم تتغير جوهريا مقارنة بالسنوات السابقة التي تمت مراجعتها. و هذا يتم

وصف نظام 1فحص و دراسة هذه النظم  )راجع راجع التخطيط التفصلي والعمل الميداني ،ورقة عمل رقم 

 عناصرالرقابة(. 

حتى إذا ما تم استخدام األدلة من عمل المراجعة للسنة السابقة يجب على المراجع أن يوثق االستنتاجات التي 

 (ISSAI 1330.29ي تم اختبارها في المراجعة السابقة. )توصل لها حول االعتماد على تلك الضوابط الت
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حتى و إن لم يكن هنالك تغييرات في أنظمة الرقابة ، فعلى المراجع أن يفحص مدى فاعلية هذه النظم كل ثالثة 

سنوات بحيث يتم  3سنوات من المراجعة على األقل، وينبغي تقسيم اختبارات الرقابة بهذه الطريقة على مدى فترة 

 (ISSAI 1330.14بار بعض الضوابط خالل كل مراجعة. )اخت

يحتاج المراجعين الختبار الرقابة لمخاطر كبيرة على سبيل المثال على المدفوعات الحساسة، أو عناصرالرقابة 

التي تهدف إلى منع أو اكتشاف الغش داخل الوحدة . ينبغي إجراء اختبارات الرقابة على المخاطر الكبيرة لكل 

اجعة . فيما يتعلق بالغش المناطق المعرضة لخطرالغش تشمل حدوث المصروفان واكتمال االيرادات عملية مر

 ( ISSAI 1330 .7 ) ( ISSAI 1330.15ووجود األصول. ) 

عند استخدام أدلة مراجعة حول الفعالية التي تعمل بها نظم الرقابة التي تم الحصول عليها في المراجعات السابقة، 

يمكن للمراجع استخدام أدلة تم الحصول عليها من مراجعة اآلداء أو أنشطة مراجعة أخرى مالئمة للوحدة. و 

عة آداء سابقة، على المراجع تقييم ما إذا كانت يُعتمد  على أدلة مراجعة تم الحصول عليها من مراجعندما 

 ISSAI 1330التأكيدات المستخدمة و اإلختبارات التي تم إجراؤها مناسبة الغراض مراجعة القوائم المالية. )

.9) 

عندما تكون الجهة الخاضعة للمراجعة هي جزء من جهة حكومية أكبر قد تتواجد عناصر الرقابة خارج الوحدة، 

 ISSAIلى المراجع أن يحدد كيفية الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة عن تلك العناصر. )حينها يجب ع

1330 .8) 

 اإلجراءات االساسية ) التفصلية(: 

االساسية من أجل الكشف عن التحريفات الجوهرية على مستوى االقرار، تشمل اإلجراءات  يتم تنفيذ اإلجراءات

 االساسية:

o  لفئات المعامالت، أرصدة الحسابات ، اإلفصاحات و.اإلختبار التفصيلي 

o ( .اإلجراءات التحليلية االساسيةISSAI 1330.4.) 

يقوم المراجع بتخطيط و تنفيذ اإلجراءات االساسية التي تستجيب للمخاطر المقدرة للتحريفات 

 الجوهرية.

ابط قد تم اختبارها أو ال، يجب على بغض النظر عن المخاطر  المقدرة للتحريفات الجوهرية أو ما إذا كانت الضو

المراجع تصميم وتنفيذ اإلجراءات االساسية لكل فئة جوهرية من المعامالت، أرصدة الحسابات واإلفصاحات. هذا 

يعكس حقيقة أن تقييم المراجع للمخاطر هو حكمي وربما ال يكون دقيقا بما فيه الكفاية لتحديد جميع مخاطر 

ضافة إلى ذلك، قد تكون هناك قيود متاصلة فيالرقابة الداخلية بما في ذلك تجاوزات التحريفات الجوهرية، باإل

 (.ISSAI 1330.18اإلدارة. )

على المراجع أن يحدد ما إذا كان الحصول على مصادقات خارجية ضروريا كنوع من انواع 

لتأكيد األرصدة لدى البنوك االجراءات االساسية )التفصلية(. عادة ما يحصل المراجع على هذه المصادقات 

والقروض والمدينين والدائنين، و بإعتبار كون هذه المصادقات الخارجية مصدر موثوق به جدا كدليل مراجعة 

 (ISSAI 1330.19فعلى المراجع أن يحصل على أكبر قدر منها ما أمكن. )

 علقة بعملية إقفال القوائم المالية:ــيجب أن تتضمن إجراءات  المراجع االسياسية إجراءات المراجعة التالية المت
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                                                               . مطابقة أو اتفاق القوائم المالية مع السجالت المحاسبية األساسية                            

 القوائم المالية.) ة إعداداختبار قيود اليومية الجوهرية، والتعديالت األخرى، التي تمت خالل دورISSAI 

1330.20) 

بالنسبة للمخاطر الجوهرية فعلى المراجع أن يصمم و ينفذ االجراءات االساسية للمراجعة التي تستجيب 

 (.ISSAI 1330.21لهذه المخاطر . )

عندما يتم تنفيذ اإلجراءات األساسية في تاريخ أولي ، فيجب على المراجع أداء إجراءات اساسية 

جنبا إلى جنب مع اختبارات الرقابة لتغطية الفترة المتبقية التي توفر أساسا معقوال ل فية أو إجراءات اساسية إضا

 ( . ISSAI 1330،22تمديد استنتاجات المراجعة من تاريخ الفترة االولية إلى نهاية الفترة ) 

 إعادة تقييم االعتماد على نظم الرقابة الداخلية االولي :

قد يشير اختبار و فحض أنظمة الرقابة الداخلية )خالل فترة المراجعة المبدئية أو النهائية( ان تقييم اإلعتماد  لنظم 

الرقابة االولي غير مناسب طبقا ، و و ذلك إلكتشاف كثير من االخطاء والتحريفات  غير المتوقعة، أو عندما تكون 

ينبغي . وهذا أمر مهم ألنه يؤثر على مدى اإلختبارات االساسية. أنظمة الرقابة الداخلية ال تعمل حسب المتوقع

 :النظر في ما اذا

o  ال يزال يمكن اإلعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية؟ إذا كانت اإلجابة بال، مدى االعتماد  يحتاج إلعادة تقييم في

 ورقة عمل اإلعتماد على نظم الرقابة الداخلية. 

o بارات الرقابة  أو توسيع االختبار االساسية ليعطي ادلة  ادلة أفضل.يتوجب علينا توسيع نطاق اخت 

o  .كانت خطة المراجعة من ناحيتي الطبيعة و التوقيت ال زالت مالئمة 

على سبيل المثال، عند إختبارات الرقابة، إن وجود انحرافين أو أكثر يشير الى أن الرقابة ال تعمل بالشكل 

بعا للظروف ، و من ناحية أخرى، فإن عدم وجود او اكتشاف تحريفات عند المطلوب، و لكن هذا قد يختلف ت

 ISSAIتطبيق اإلجراءات االساسية ، فإنه ال يعد دليال على أن انظمة الرقابة الداخلية تعمل بشكل فعال. )

1330.16; 17; 23) 

 اإلجراءات التحليلية: 

خالل العالقات المقبولة بين كل من البيانات  تستخدم اإلجراءات التحليلية لتقييم المعلومات المالية من

المالية وغير المالية,و تشمل اإلجراءات التحليلية أي تحقيقاً يعد ضرورياً لتحديد التقلبات أو  العالقات غير المتسقة 

 ISSAIكبير. ) بمقدار المتوقعة القيم عن مع المعلومات و المعطيات االخرى ذات العالقة أو المختلفة

1520.1;4) 

 يجب على المراجع ان يصمم و ينفذ اإلجراءات التحليلية : 

  كإجراء لتقييم المخاطر و للحصول على فهم مناسب للوحدة و عملياتها ) و يكون ذلك من خالل التخطيط

 التحليلية األولي( االجراءات 4راجع ورقة العمل  -االستراتيجي 

  على أدلة تدقيق ذات الصلة وموثوق بها، )راجع كشكل من أشكال االختبارات االساسية من أجل الحصول

 اإلجراءات التحليلية ااالساسية(  9التخطيط التفصيلي والعمل الميداني ورقة العمل 
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  لمساعدة المراجع بالقرب من نهاية المراجعة لتشكيل استنتاج عام على البيانات المالية، و ذلك لتحديد ما إذا كانت

المراجعة التحليلية النهائية(.  4المراجع للوحدة. )راجع ملخص المراجعة  ورقة العمل  البيانات المالية تتفق مع فهم

(ISSAI 1520.3) 

العالقات بين العناصر الفردية للقوائم المالية للوحدات التجارية التي تعتبر تقليدية في مراجعة الوحدات 

و غيرها من وحدات القطاع العام غير التجارية. التجارية قد ال تكون دائما مناسبة في مراجعة الوحدات الحكومية أ

على سبيل المثال، في العديد من وحدات القطاع العام غالبا ما يكون هناك عالقة مباشرة ضعيفة بين اإليرادات 

والنفقات. باإلضافة إلى ذلك، ألن النفقات الرأسمالية مثل شراء األصول يتم تدوينها كمصروفات ، فقد ال يكون 

ة مقارنة بين المصروفات مثال وقوائم الجرد واألصول الثابتة وقيمة تلك األصول التي أُفصح عنها في هناك عالق

القوائم المالية. العالقات األخرى التي قد تكون ذات صلة، على سبيل المثال، االختالفات في التكلفة لكل كيلومتر 

 (ISSAI 1520 .5مركبات المستبعدة. )من بناء الطرق أو عدد المركبات التي تم شراؤها مقارنة مع ال

اإلجراءات التحليلية ال توفر عادة أدلة حول أهداف إضافية معينة، مثل االلتزام بالقوانين )السلطات(. وينبغي 

النظر اليها جنبا إلى جنب مع االختبارات األخرى للمراجعة ومع نتائج عمليات مراجعة أخرى مثل الرقابة على 

 (ISSAI 1520 P6; P7األداء. )

على الرغم من وجود بعض القيود، فإن اإلجراءات التحليلية مازالت ويمكن أن توفر أدلة تأكيد قيمة مقارنة بالتكلفة 

 ، و كمثال لذلك: 

 المقارنة بين األرقام في الموازنة والفعلية يعطي دليال على االسراف في الصرف أو ضعف األداء من قبل الوحدة؛ 

  كالمقارنة بين الشهور، على سبيل المثال في الرواتب و االجور؛مقارنة فترة بأخرى 

 مقارنة بين مصروفات العام السابق و العام الحالي؛ و 

  مقارنة النتائج المتوقعة مع النتائج الفعلية، على سبيل المثال بمقارنة اإليرادات الفعلية التي تم جمعها في المدارس

في الرسوم السنوية للطالب الواحد(. في مثل هذه الحالة سوف يستفيد  مع المبلغ المتوقع )عدد الطالب مضروبا

ً للمبلغ المتوقع. إن الفروق الكبيرة بين المبالغ الفعلية  المراجعين من معظم األدلة حينما يكون المبلغ الفعلي قريبا

 م بها.والمتوقعة تشير إلى أن المراجع يحتاج إلى مزيد من إجراءات المراجعة التي يتعين القيا

 ( .مقارنة المعلومات مع الوحدات المماثلة أو البرامج او المشاريع المماثلةISSAI 1520 P9; P12) 

 :ينبغي اتباع الخطوات التالية عند تنفيذ اإلجراءات التحليلية االساسية

عدد كبير من تحديد مدى مالءمة إجراء تحليلي اساسي معين. عادة ما تطبق اإلجراءات التحليلية االساسية على  .1

 .المعامالت التي تميل إلى أن تكون متوقعة خالل الفترة الخاضعة للمراجعة

تحديد االحتياجات من المعلومات وتحديد ما إذا كانت المعلومات موثوق بها. وينبغي النظر في الموثوقية  .2

لى إعداد من خالل النظر في مصدر المعلومات وقابليتها للمقارنة، طبيعتها وأهميتها والضوابط ع

ومراجعة وحفظ المعلومات. في بعض الحاالت قد يحتاج المراجعين لفهم تصميم واختبار الرقابة على 

 المعلومات غير المالية المستخدمة في اإلجراءات التحليلية.

 تٌصور توقعات )إن وجدت(؛ .3

 تحديد حد مقبول. .4
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 تنفيذ المقارنة. .5

 ٪( أو تتعارض مع التوقعات. و10بيل المثال تحديد الفروقات التي تتجاوز الحد المقبول )على س .6

الحصول على تفسيرات لالختالفات المالية من إدارة الجهة الخاضعة للمراجعة من خالل االستفسارات. إذا  .7

كانت اإلدارة ال تستطيع أن تقدم تفسيرات قد تكون هناك حاجة للمراجعين لمواصلة االستفسارات عن 

 معلومات وتحديد من هو المسئول.األسباب الكامنة وراء عدم وجود 

 (ISSAI 1520.5;6;7القيام بإجراءات مراجعة إضافية إذا استدعت الظروف ضرورة ذلك. ) .8

(ISSAI 1520 P8; P10; P11) 

 المصادقات الخارجية: 

يجب على المراجع أن يحدد ما إذا كان استخدام المصادقات الخارجية ضروري للحصول على 

ومالئمة على مستوى التأكيد. و للقيام بذلك يجب على المراجع النظر في تقييم مخاطر أدلة مراجعة كافية 

األخطاء الجوهرية الهامة والمؤثرة على مستوى التأكيد و على إمكانية أن تقلل أدلة المراجعة من 

إجراءات المراجعة األخرى من خطر وجود أخطاء جوهرية على مستوى التأكيد إلى مستوى منخفض 

 .مقبول

ربما تستخدم المصادقات الخارجية أيضاً لتنفيذ تفويض مراجعة ناشئ عن التشريعات واللوائح 

 والتوجيهات الوزارية، أومتطلبات سياسة الحكومة، أو قرارات السلطة التشريعية.

 على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم المصادقات الخارجية للحصول على أدلة حول:

 ط هامة في اإلتفاقيات مع طرف ثالث مثل ضمانات التنفيذ و التمويل.وجود أو غياب أحكام و شرو 

 .التزام بالمصروفات التي لم يتم ترخيص لها من المجلس التشريعي 

 استمرارأهلية األفراد الستالم المعاشات والمساعدات ، أو المدفوعات األخرى؛ أو 

 لرصيد المتبقي من قيمتها والذي يتم وجود الصفقات الجانبية مع الموردين حول البضائع المرتجعة و ا

 ( ISSAI 1505 P3استخدامه في فترة مالية الحقة. )

عموما أن أدلة المراجعة في شكل المصادقات الخارجية التي يتحصل عليها المراجع مباشرة 

ً من األدلة الٌمؤلدة داخليا من الوحدة. ومع ذلك، يجب أن  من طرف ثالث تكون أكثر موثوقية او اقناعا

يضع المراجع في اعتباره الموضوعية وإستقاللية الطرف الثالث وخاصة  في الحكومة، أيضا العالقة بين 

 (ISSAI 1505 .4) (ISSAI 1505.2الجهة الخاضعة للمراجعة والطرف الثالث. )

 إجراءات المصادقات الخارجية

بطريقة تمكنه من  يجب على المراجع أن يصمم وينفذ إجراءات الحصول على المصادقات الخارجية

الحصول على أدلة تدقيق ذات صلة وموثوق بها. المصادقات األكثر شيوعا هي التي يتم إرسالها من قبل 

 (ISSAI 1505.5المراجع للبنوك والمدينين. )

 يجب على المراجع أن يراقب عملية طلب المصادقات الخارجية، بما في ذلك:

o ادقات خارجية. تحديد ما هي المعلومات التي تحتاج إلى مص 

o .إختيار الطرف المؤكد للمعلومات 
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o .تصميم طلبات المصادقة، وبما في ذلك عنوان المراجع الستالم المعلومات الواردة 

o ( .إرسال الطلبات، بما في ذلك طلبات المتابعة عند الضرورة، إلى الطرف الثالثISSAI 1505.7) 

 رفض اإلدارة إلرسال طلبات المصادقات

 إذا رفضت اإلدارة السماح للمراجع بإرسال طلبات المصادقة، فينبغي على المراجع: 

o االستفسار عن أسباب رفض اإلدارة ، والسعي للحصول على أدلة تثبت صحة ومعقولية األسباب؛ 

o  ،تقييم اآلثار المترتبة على رفض اإلدارة على تقييم المراجع للمخاطر واالخطاء الجوهرية ذات الصلة

 طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة األخرى؛ و وعلى

o ( .تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة تهدف إلى الحصول على أدلة مراجعة ذات صلة وموثوق بهاISSAI 

1505.8) 

وإذا خلص المراجع أن سبب رفض اإلدارة للسماح له بإرسال طلبات المصادقة غير معقول أو مقنع، أو 

ى أدلة مراجعة ذات صلة وموثوق بها من إجراءات مراجعة بديلة، يجب أنه غير قادر على الحصول عل

على المراجع التواصل مع القائمين على اإلدارة أو أي جهة أخرى ذات صلة )مثل السلطة التشريعية أو 

 ISSAI 1505.9) (ISSAIالهيئة الرقابة( وتحديد اآلثار المترتبة على المراجعة ورأي المراجع. )

1505 P5) 

 إجراءات المصادقات الخارجية  نتائج

إذا حدد المراجع عوامل تؤدي إلى نشوء شكوك حول موثوقية الردود على طلب مصادقة 

 (ISSAI 1505.10ما،فعلى المراجع الحصول على أدلة مراجعة إضافية للتأكد من هذه الشكوك. )

 البيانات تقييم مخاطر دالالت تقييم المدقق فعلى موثوق، غير المصادقة طلب على الرد أن المدقق قرر إذا

 التدقيق إجراءات ومدى وتوقيت طبيعة وعلى اإلحتيال، مخاطر فيها بما العالقة، ذات الجوهرية الخاطئة

 (ISSAI 1505.11العالقة ) ذات األخرى

في حال عدم الرد، يقوم المراجع بعمل إجراءات مراجعة بديلة للحصول على أدلة مراجعة موثوقة وذات  

 عالقة

فإذا كانت إجراءات المراجعة البديلة ال توفر أدلة المراجعة التي يتطلبها المراجع فعلى المراجع أن   .

 (ISSAI 1505.12;13يحدد اآلثار المترتبة على المراجعة ورأي المراجع في هذه الحالة . )

هذه االختالفات إذا أشارت المصادقات الى بعض االختالفات في المعلومات فعلى المراجع أن يتحقق من 

 (ISSAI 1505.14لتحديد ما إذا كانت أو لم تكن تدل على تحريفات. )

 المصادقات اإليجابية

تكون بطلب المراجع للطرف اآلخر بان يستجيب مباشرة إلى المراجع مؤكدا ما إذا كان يوافق  

حيث أن طلبات المصادقات أو ال يوافق على المعلومات الواردة في الطلب، أو توفير المعلومات المطلوبة. 

اإليجابية توجب على الطرف اآلخر الرد على المدقق في جميع الحاالت، إما باالتفاق أو االختالف مع 

 المعلومات المدرجة في الطلب. هذا بصفة عامة ينبغي أن يوفر أدلة مراجعة أكثر موثوقية.
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 المصادقات السلبية

جيب للمراع مباشرة فقط في حالة أن يكون غير موافقاً تكون بطلب المراجع من الطرف اآلخر أن يست 

 على المعلومات المدرجة في الطلب. 

 توفر المصادقات السلبية أدلة مراجعة أقل إقناعا من المصادقات اإليجابية.

وفقا لذلك، يجب على المراجع  ان ال يستخدام المصادقات السلبية إلجراءات المراجعة االساسية لوحدها 

 :  وفركل من االتياال إذا ت

o مناسبة مراجعة أدلة على وحصوله متدنية أنها على الجوهرية الخاطئة البيانات مخاطر بتقييم المراجع قيام 

 العالقة باالثبات؛  ذات الرقابة ألنظمة التشغيلية بالفاعلية يتعلق فيما وكافية

o  كبير من الشروط والمعامالت أن تتألف مجموعة البنود الخاضعة إلجراءات المصادقة السلبية من عدد

 وأرصدة الحسابات الصغيرة والمتجانسة

o و متدني؛ إستثناء معدل وجود المتوقع من يكون أن 

o لهذه السلبية طلبات المصادقة مستقبلي رفض إلى تؤدي قد التي الشروط أو بالظروف المراجع علم عدم 

 (ISSAI 1505.15) .الطلبات

نتائج إجراءات المصادقات الخارجية توفر أدلة مراجعة ذات صلة  يجب على المراجع تقييم ما إذا كانت

 (ISSAI 1505.16وموثوق بها، أو ما إذا كان المزيد من أدلة المراجعة ضروري. )

 أدلة التدقيق المعلقة:

في وحدات القطاع العام من الشائع أن ال يتلقى المراجع أدلة المراجعة المطلوبة في الوقت المناسب أو في 

فترة زمنية معقولة. ما هو معقول قد يتأثر بظروف كل مراجعة. والسؤال هو، ماذا تفعل عندما  غضون

يكون هناك دليل مراجعة معلق تسبب في تأخير المراجعة التي يتعين القيام بها ووضع اللمسات النهائية. ما 

 الذي يمكن عمله؟

 تسجيل األدلة المطلوبة .1

ورقة  -ينبغي تسجيل األدلة المطلوبة على ورقة تتبع األدلة )راجع التخطيط التصفيلي والعمل الميداني 

 تتبع األدلة( يجب أن يتم تضمين المعلومات التالية لكافة األدلة المطلوبة: -5 رقم العمل 

 )تعريف محدد لدليل المراجعة )على سبيل المثال الرقم التسلسلي لطلب دفع 

 ب الدليل والشخص المسئوول عن تزويد المعلومات؛تاريخ طل 

 .أي متابعة الحقة 

 تاريخ إستالم الدليل المطلوب، و 

 .)الشخص الذي اعيد له الدليل المستلم )مع التوقيع 

 التواصل مع اإلدارة .2

 أوال، يجب على المراجعين تقديم قائمة  باألدلة الالزمة لتنفيذ أعمال المراجعة لإلدارة.

إبالغ اإلدارة بانتظام عن أي دليل معلق من فترة طويلة. ويمكن القيام بذلك عن طريق إصدار  ثانيا، ينبغي

استعالم لإلدارة حول األدلة المعلقة لفترة طويلة. ويمكن أن يشكل هذا االستعالم جزءا من مخاطبة اإلدارة 
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يل الحصول على االدلة و الدورية. بهذه الطريقة تكون اإلدارة قد اخطرت بالعمليات غير الفعالة في سب

تكون لديها الفرصة لمعالجتها. وينبغي إدراج األدلة المعلقة لفترة طويلة بانتظام في الرسائل الموجهة إلى 

 اإلدارة.

عند إصدار استعالم عن االدلة المعلقة لفترة طويلة لإلدارة ، ينبغي أيضا على المراجع ان 

ت المناسب. ويمكن أن تشمل العواقب المحتملة الحد من يذكر عواقب عدم الحصول على األدلة في الوق

 الحصول على المعلومات بالنسبة للمراجع مما يؤثر على رأي المراجع في تقرير المراجعة.

إذا كانت األدلة ال تزال معلقة عندما يتم إصدار خطاب اإلدارة ) التقرير التفصيلي( ينبغي أن يدرج  عدم 

 .وجود األدلة في خطاب اإلدارة

 مراعاة تأثير الحد من نطاق الحصول على االدلة على تقرير المراجع .3

يجب مراعاة  اثرأي معلومات لم يتمكن المراجع من الحصول عليها على تقرير المراجع. 

يعتمد مدى التأثير على تقرير المراجع على األهمية النسبية للمبالغ في االدلة أو المعلومات التي لم يحصل 

وجود قيود حول نطاق حصول المراجع على المعلومات لمبالغ جوهرية و كبيرة من شأنها  عليها المراجع.

تغيير في البيانات المالية قد يؤدي عدم ابداء الراي فيعندما يكون الحد في النطاق ذو اثر جوهري على 

لمراجع لحد معقول القوائم المالية. اما إذا قلت قيمة المبالغ ذات الصلة بالمعلومات التي لم يحصل عليها ا

فمن شأنه أن يؤدي إلى اصدار راي  متحفظ. ال يزال المراجعين يستخدمو الحكم المهني لتحديد تاثير الحد 

 من النطاق حول الحصول على المعلومات و االدلة المطلوبة على القوائم المالية.

  238هنا االنجليزي 

 االدلة في مرحلة متاخرة تلقي .4

عليها في وقت متأخر قد تؤثر بشكل كبير في عملية المراجعة من حيث األدلة التي تم الحصول 

الوقت الضائع، والموارد الغير فعالة، أو غير مستخدمة، والتي قد تجعل االنتهاء من عملية المراجعة 

عملية صعبة. في أي ظرف من الظروف يحتاج المراجع للنظر في ما اذا كان سيقبل األدلة أو سيدرجها 

 كنوع من انواع الحد من نطاق عمل المراجع ويتأثر هذا القرار من خالل العوامل التالية:في التقرير 

 .الوقت المستغرق للحصول على المعلومات 

  ما إذا كانت األسباب المقدمة من قبل إدارة الجهة الخاضعة للمراجعة حول التاخير في تقديم المعلومات

 مقنعة و مناسبة أم ال.

  الوقت المحدد لتقرير المراجعة، بحيث ما إذا كان على المراجع أن يقدم تقرير المراجعة في غضون وقت

معين، مثال إذا نص القانون بذلك، هذا من شأنه أن يؤثر على تحديد المراجع ما إذا كان بإمكانه أن يقبل 

 بإستالم المعلومات المطلوبة في وقت الحق او متاخر. 

  ،إذا تم إستالم أدلة المراجعة او المعلومات خالل إجراءات المراجعة فمن المرجح أن مرحلة المراجعة

 يقوم المراجع بقبولها و مراجعتها.

  مناقشات مع إدارة المراجعة. ينبغي أن تناقش أي قرارات بشأن األدلة التي تم الحصول عليها في وقت

شمل أي قرارات من شأنها أن تغير متأخر مع الشخص المسئول عن توقيع تقرير المراجعة. وهذا ي
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المواعيد األولية المتفق عليها خالل مرحلة ما قبل االتفاق و التعاقد مع الوحدة أو التخطيط االستراتيجي. 

 ينبغي أيضا أن ترسل هذه التعديالت إلى الجهة الخاضعة للمراجعة.

لمراجع بالفعل في مرحلة إعداد إذا قامت اإلدارة بتوفير األدلة في مرحلة الحقة، و ذلك بعدما شرع ا

التقرير، يحتاج المراجع للنظر في العمل اإلضافي الالزم لتنفيذ اإلجراءات والكيفية التي يمكن أن يؤثر بها 

 على الجدولة الزمنية للمراجعة.

قرار ما إذا كان من المفترض إعداد تقرير المراجعة أو إختبار المعلومات المستلمة في وقت الحق ينبغي 

 ن يؤخذ من الشخص المسئول عن المراجعة.أ

 تقييم أدلة المراجعة: 

 ينبغي على المراجع أن يقيم و يحدد ما يلي: 

  ما إذا كانت مخاطر األخطاء الجوهرية على مستوى التأكيد واالعتماد على نظم الرقابة الداخلية تم تحديده

 على نحو كاف.

  إذا كان قد تم الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتكوين رأي المراجعة، يجب على

المراجع النظر في جميع أدلة المراجعة ذات الصلة، بغض النظر عما إذا كانت تثبت أو 

القوائم المالية. )راجع التخطيط التفصيلي والعمل الميداني ورقة تتعارض مع البيانات الواردة في 

 (.ISSAI 1330.25;26ملخص مذكرة المراجعة( ) 10 عمل رقم

وبناء على هذا التقييم قد المراجع يضطر إلى الحصول على مزيد من أدلة المراجعة، إذا لم يكن ذلك ممكنا 

 (ISSAI 1330.27فعليه أن يصدر إما رأيا متحفظا أو االمتناع عن إبداء الرأي في تقرير المراجعة. )

يتم توثيق نتائج إجراءات المراجعة، بما في ذلك االستنتاجات، كما فإن أي نتائج غير واضحة يتم توثيقها و 

تنفيذ إجراءات المراجعة  8إدراجها في )راجع التخطيط التفصيلي والعمل الميداني ورقة عمل  رقم 

 االساسية(

 استخدام التأكيدات في الحصول على أدلة المراجعة

اجع أن يستخدم التأكيدات لفئات المعامالت، وأرصدة الحسابات، والعرض يجب على المر

واإلفصاح بطريقة مفصلة بشكل كافي لتشكل أساسا لتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية وتصميم وأداء مزيد 

 من إجراءات المراجعة.

والمراسيم  يجب على المراجع أن يأخذ في االعتبار اإلطار التشريعي واألنظمة األخرى ذات الصلة،

والتوجيهات الوزارية التي تؤثر على تفويض المراجعة وأي متطلبات مراجعة خاصة األخرى. لتأكيدات 

حول القوائم المالية، يجب على اإلدارة أن تؤكد أن المعامالت واألحداث كانت وفقا للتشريعات أو السلطة 

 المختصة باإلضافة إلى التأكيدات.

 يجب على المراجع توثيق ما يلي: عند تنفيذ إجراءات المراجعة

 .طبيعة وتوقيت إجراءات التنفيذ 

 .الرابط بين تلك اإلجراءات مع المخاطر التي تم تقييمها على مستوى التأكيد 
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   نتائج هذه االختبارات واالستنتاجات المستخلصة. )راجع التخطيط التفصيلي والعمل الميداني ورقة عمل

 (ISSAI 1330.28الساسية( )تنفيذ إجراءات المراجعة ا 8رقم 

 

 اإلفتتاحية األرصدة – األولية المراجعة عمليات 4.4

 

 هذا الجزء من الدليل يركز على: 

  إجراءات المراجعة لألرصدة اإلفتتاحية، و 

 .استنتاجات المراجعة والتقريرعن األرصدة االفتتاحية 

 

 النظر في األرصدة اإلفتتاحية خالل عملية المراجعة 4.4.1

ينبغي النظر في هذا القسم من الدليل في حالة مراجعة القوائم المالية ألول مرة أو عندما تكون 

 القوائم المالية للفترة السابقة قد تمت مراجعتها من قبل مراجع آخر . قد يحدث هذا في الحاالت التالية:

 .توطين الوظائف دون إنشاء منشأة جديدة 

 لقة بالمراجعة؛تغييرات في صالحيات المراجع المتع 

  تم إنشاء منشآت جديدة بأرصدة إفتتاحية باالستيالء على كل أو بعض الموجودات والمطلوبات للوحدات

السابقة. هذه الوحدات الجديدة قد تعرض القوائم المالية مقارنة بالقوائم المالية للسنة السابقة أوتقارن 

 (ISSAI 1510 .4) (ISSAI 1510.1باألرصدة اإلفتتاحية المصنفة. )

في إجراء عملية المراجعة األولية، فإن هدف المراجع فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية هو الحصول على 

 أدلة مراجعة كافية ومالئمة حول ما إذا كان:

  األرصدة اإلفتتاحية أو أرصدة الحسابات الموجودة في بداية الفترة تحتوي على أخطاء من شأنها أن تؤثر

 نات المالية للفترة الحالية. وجوهريا على البيا

  السياسات المحاسبية المناسبة المستخدمة في األرصدة االفتتاحية تم تطبيقها باالتساق في البيانات المالية

للفترة الحالية، أو أي تغيير طرأ عليها تم مراعاته و عرضه بشكل مناسب وكاف وفقا إلطار إعداد 

 (ISSAI 1510.3) التقارير المالية المطبق.

 إجراءات مراجعة األرصدة اإلفتتاحية 4.4.2

ينبغي على المدقق قراءة أحدث البيانات المالية، إن وجدت، وتقرير المدقق السابق حولها، إن 

 (ISSAI 1510.5وجد، للحصول على معلومات متعلقة باألرصدة اإلفتتاحية بما في ذلك اإلفصاحات. )

 تحتوي األرصدة اإلفتتاحية كانت إذا ما حول وكافية مناسبة تدقيق أدلة على الحصول المدقق على ينبغي

 :طريق عن الحالية للفترة المالية البيانات على كبير بشكل تؤثر أخطاء على

أ ( تحديد ما إذا تم ترحيل أرصدة اإلقفال للفترة السابقة بشكل صحيح إلى الفترة الحالية أو،حيثما كان 

؛مناسبًا، تم إعادة بيانها بشكل صحيح  

 ب ( تحديد ما إذا كانت األرصدة اإلفتتاحية تعكس تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة؛ و
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 :التالية األمور من أكثر أو واحد أداء (ج 

 السابق بالمراجع الخاصة العمل تقارير مراجعة مراجعة، السابقة للفترة القوائم المالية تكون عندما .1

 اإلفتتاحية؛   باألرصدة يتعلق فيما أدلة على للحصول

 باألرصدة متعلقة أدلة تقدم الحالية الفترة في بها القيام تم التي المراجعة إجراءات كانت إذا ما تقييم .2

 أو اإلفتتاحية؛

 (ISSAI 1510.6. ).اإلفتتاحية باألرصدة يتعلق فيما أدلة على للحصول محددة مراجعة بإجراءات القيام .3

االفتتاحية تحتوي على تحريفات من شانها أن تؤثر إذا كشفت أدلة المراجعة أن األرصدة 

جوهريا على القوائم المالية للفترة الحالية، يجب على المراجع تحديد هذا التأثير على القوائم المالية للفترة 

الحالية. وإذا خلص المراجع أن مثل هذه التحريفات موجودة في القوائم المالية للفترة الحالية، يجب عليه 

 (ISSAI 1510.7نتائج كما ينبغي. )إبالغ ال

على المراجع أن ينفذ إجراءات مراجعة لتحديد ما إذا كانت السياسات المحاسبية المستخدمة في األرصدة 

االفتتاحية تم تطبيقها باتساق في القوائم المالية للفترة الحالية، وعما إذا كانت أي تغيرات في السياسات 

ح عنها بشكل كاف و مناسب وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق. المحاسبية قد تم عرضها و االفصا

(ISSAI 1510.8) 

إذا كان هناك تعديل في رأي المراجع بالنسبة للقوائم المالية للفترة السابقة التي تمت مراجعتها ، يجب عليه 

 ISSAIللفترة الحالية . )تقييم تأثير هذا األمر في تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية 

1510.9) 

 استنتاجات المراجعة وإعداد التقرير عن األرصدة االفتتاحية 4.4.3

 يتأثر تقرير المراجع حيث يمكن ان يكون رأيا متحفظا أو سلبيا في الحاالت التالية:

  للفترة الحالية إذا كانت األرصدة االفتتاحية تحتوي على أخطاء قد تؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية

ولم يتم االعرض أو االفصاح عن هذه األخطاء بشكل كاف أو صحيح.  في هذه الحالة يجب على المراجع 

 (ISSAI 1510.11أن يبلغ اإلدارة و المراجع السابق "إن وجد" بعد أن يحصل على إذن اإلدارة بذلك؛ )

 سقة مع السياسات المستخدمة لألرصدة ذا لم يتم تطبيق السياسات المحاسبية للفترة الحالية بطريقة مت

االفتتاحية أو إذا لم يتم االفصاح عن بشكل كافي، يجب على المراجع أن يعبر عن رأي متحفظ أو رأي 

 ( و ISSAI 1510.12سلبي، حيثما كان مالئماً؛ )

ول على بعد تنفيذ إجراءات المراجعة، بما في ذلك تلك الواردة أعاله، وما زال المراجع غير قادر للحص

 أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية، ينبغي أن يتضمن تقريره ما يلي:

 أو، رأي متحفظ . أ

 رأي سلبي أو, . ب

 العمليات بنتائج فيمايتعلق مالئًما، كان حيثما رأي، حجب أو متحفًظا رأيًا ذلك، النظام أو القانون يمنع لم ما . ت

 (ISSAI 1510.10) .المالي بالمركز يتعلق فيما غير متحفظ ورأيًا
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إذا كان التعديل بخصوص القوائم المالية للفترة السابقة مناسبا وجوهريا على القوائم المالية للفترة الحالية، 

( قد تؤثر هذه ISSAI 1510.13يتعين على المراجع تعديل تقرير المراجع الحالي وفقا لذلك. )

حول التقرير عن نظم الرقابة الداخلية أو عدم االمتثال التعديالت أيضا على مسئوليات المراجع 

 (ISSAI 1510 .6للتشريعات. )

 التقديرات المحاسبية 4.5

 تعريف التقديرات المحاسبية

إن اإلدارة مسئولة عن إعداد التقديرات المحاسبية المدرجة في القوائم المالية. غالبا ما تكون 

اليقين بشأن نتائج األحداث التي وقعت أو التي يحتمل أن تحدث هذه التقديرات معدة في ظل ظروف عدم 

وتنطوي على استخدام الحكم. درجة عدم التأكد من التقديرات تؤثر، بدورها، على إمكانية وجود مخاطر 

تحريفات جوهرية في التقديرات المحاسبية، بما في ذلك قابليتها لتحيز اإلدارة المقصود أو الغير مقصود. 

جب على المراجع الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية. بالتالي ي

(ISSAI 1540.2) 

 ISSAI"التقديرات المحاسبية" تعني التقييم التقديري لعنصر معين في ظل غياب معطيات دقيقة للقياس. )

1540.7) 

و االيضاحات المتعلقة بها الى عدم الدقة في "التاكيدات الغير مؤكدة" هي قابلية التقديرات المحاسبية 

قياسها، مما يمثل خطر وجود تحريفات جوهرية بسبب عدم الدقة و عدم التأكد. في وحدات القطاع العام 

هناك غموضا كبيرا بشكل غير عادي متعلقة بعض التقديرات ،  كتقديرات ضمانات الديون من الوحدات 

 (ISSAI 1540 P5) (ISSAI 1540.7تحت الشدة. )

الهدف من هذا القسم ال يعنى بقابلية التطبيق لفحص المعلومات المالية المستقبلية، على الرغم من العديد  

 من إجراءات المراجعة المذكورة هنا قد تكون مناسبة لهذا الغرض. 

 هذا القسم يركز على: 

  .طبيعة التقديرات المحاسبية 

 .إجراءات المراجعة 

  مخاطرهامة.التقديرات مع وجود 

 .ملخص التقديرات المحاسبية 

 

 طبيعة التقديرت المحاسبية

 تحديد التقديرات المحاسبية قد تكون بسيطة أو معقدة تبعا لطبيعة البند الخاضع للتقدير.

يمكن أن تكون التقديرات المحاسبية جزء روتينيا من نظام المعلومات المتعلقة بإعداد التقارير المالية التي 

أساس مستمر، أو قد تكون غير روتينية، وتُعمل فقط في نهاية الفترة. )عادة ما يتم قياس  تعمل على

التقديرات المحاسبية باستخدام صيغة أو معادلة تقوم على الخبرة. تحتاج الصيغة إلى إعادة النظر بشكل 

 منتظم من قبل اإلدارة(.
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قولة، وفي هذه الحالة يحتاج عدم التيقن المرتبط بعنصر قد يصعب إمكانية تقديره بصفة مع

 المدقق النظر فيما إذا كان تقرير المراجعة يحتاج لتعديل.

 إجراءات المراجعة

يجب على المراجع أن يصمم و ينفذ مزيد من إجراءات التدقيق للحصول على أدلة مراجعة 

 كافية ومالئمة فيما اذا كان:

 لية ؛التقديرات المحاسبية للوحدة معقولة في ظل الظروف الحا 

 ( ،تم العرض و اإلفصاح عنها بشكل سليم. كيفما يتطلب إطار إعداد التقارير المطبق ذو الصلةISSAI 

1540.6) 

 يجب على المراجع أن يتبنى واحد أو أكثر من األساليب التالية في مراجعة التقديرات المحاسبية:ــ

  الدقيق يثير مخاطر كبيرة. إذا كان الجواب نعم، تقييم ما إذا كانت درجة التقدير وعدم التأكد المتعلق بالتقدير

 (ISSAI 1540.10;11هناك مزيد من االعتبارات باإلضافة إلى تلك أدناه. )

 فحص واختبار العملية أو النظرية المستخدمة من قبل اإلدارة لوضع التقدير، بما في ذلك؛ 

o  بشكل مناسب من قبل إدارة. )متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق وما إذا كان قد طبقISSAI 

1540 P6; 12) 

o  .كيف تحدد اإلدارة المعامالت، التي تحتاج إلى تقديرات محاسبية 

o .مراجعة القرارات و التقديرات الذي قامت بها اإلدارة وتقييم ما إذا كانت تشير إلى أي تحيز 

o ة و يتم تطبيقها باستمرار وعما إذا ما إذا كانت الطريقة المستخدمة في قياس التقديرات المحاسبية مناسب

 (ISSAI 1540.12كانت أي تغييرات مقارنة بالسنة أو السنوات السابقة  )إن وجدت( مقبولة. )

o  .اختبار فعالية نظم الرقابة الداخلية لضمان موثوقية عملية تقدير اإلدارة وأداء االختبارات االساسية

(ISSAI 1540.12) 

o  إلى خبير في عملية التقديرات وعما إذا كان المراجع يحتاج إلى استخدام شخص ما إذا كانت اإلدارة تلجأ

 (ISSAI 1540 .10من ذوي المهارات المتخصصة لمراجعة تقدير اإلدارة. )

o  اختبار كيفية قيام اإلدارة  بتقدير التقديرات المحاسبية والبيانات التي تستند إليها. في القيام بذلك، يجب على

 ما يلي:ــالمراجع تقييم 

I. طريقة القياس المستخدمة مناسبة ؛ 

II.  االفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة معقولة في ضوء أهداف القياس و في إطار إعداد التقارير المالية

 (ISSAI 1540.13المطبق. )

o  التقدير. النظر في ما إذا كان ينبغي أن تكون اإلدارة في وضع يجب أن تنفذ فيه مسار عمل معين يستند إليه

(ISSAI 1540 .11) 

o .إذا كان قد تم إجراء أية تغييرات على عملية تقدير اإلدارة مقارنة بالعام السابق 

o .ما إذا كانت اإلدارة قد أجرت تقييما لتأثير عدم التأكد من التقديرات وكيف قامت بهذا التقييم 
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o رات المحاسبية لتحديد ما إذا كانت هناك مراجعة األحكام والقرارات التي قامت بها اإلدارة في اتخاذ التقدي

 (ISSAI 1540.8;13;21مؤشرات لتحيز اإلدارة. )

 ( .اعداد تقدير مستقل عن طريق المراجعة و مقارنته مع ذلك المعد من قبل اإلدارةISSAI 1540.13) 

 كن، إعادة تقييمها في استعراض نتائج التقديرات المحاسبية المدرجة في البيانات المالية للفترة السابقة ، اذا ام

 (ISSAI 1540 P9) (ISSAI 1540.9وقت الحق لغرض المراجعة للفترة الحالية. )

  مراجعة األحداث الالحقة التي قد توفر أدلة مراجعة عن معقولية التقديرات المقدمة. و مع ذلك، هذا قد يكون

 ISSAI 1540تمتد لسنوات عديدة. غير ممكنا في بعض االلتزامات مثل التزامات التأمين االجتماعية التي 

P8) (ISSAI 1540.13) ) 

لتنفيذ ما سبق )أعاله( ينبغي أن ينظر المراجع في ما إذا كانت مهارة أو معرفة متخصصة 

مطلوبة فيما يتعلق بواحد أو أكثر من جوانب التقديرات المحاسبية من أجل الحصول على أدلة مراجعة كافية 

 (ISSAI 1540.14ومالئمة. )

الفرق بين النتيجة الفعلية من التقدير المحاسبي والمبلغ المقدر في البيانات المالية للسنة السابقة 

ليست بالضرورة تعني وجود تحريف في القوائم المالية للفترة السابقة. و مع ذلك، يكون الوضع مختلفا إذا 

دير في السنة السابقة. العديد من إطر كان من الممكن أن تتوقع اإلدارة أن تكون لديها معلومات لتعديل التق

التقارير المالية تحتوي على توجيهات بشأن التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية التي تشكل 

 ISSAI 1540األخطاء والتغييرات التي ال تشكل اخطأ ، والمعالجة المحاسبية المطلوبة الواجب اتباعها. )

P9) 

 ة مخاطرهام التقديرات مع وجود

في حالة التقديرات المحاسبية التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة، يجب على المراجع أن يطبق ما يلي إضافة إلى 

 اإلجراءات االساسية :

  تحديد ما إذا قامت اإلدارة باستخدام افتراضات أو نتائج بديلة لمعالجة عدم التأكد من التقديرات وتقييم أسباب

 البدائل. اختيار االفتراضات ذات الصلة ورفض

 .تقييم ما إذا كانت االفتراضات الهامة المستخدمة من قبل إدارة معقولة 

  حيثما كان ذلك مناسبا ، تحديد معقولية االفتراضات الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة أو التطبيق المناسب

رتها على القيام بذلك. إلطار إعداد التقارير المالية المطبق، هل تنوي اإلدارة تنفيذ تقديرات أخرى و مدى قد

(ISSAI 1540.15) 

 :الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة عن 

o أساس قرار اإلدارة حول إدراج، أو عدم إدراج التقديرات المحاسبية في القوائم المالية؛ و 

o  المالية أساس القياس المحدد للتقديرات المحاسبية، و عما إذا كانت وفقا لمتطلبات إطار إعداد التقارير

 المطبق.

o  ما إذا كانت اإلدارة قد أفصحت عن التقديرات المحاسبية  بشكل كاف  وفقا إلطار إعداد التقارير المالية بما

 (ISSAI 1540.17; 19; 20في ذلك االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتقدير الغير مؤكد. )
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o لى المراجع أن يدرس هذا في ظل االعتماد على إذا لم تتبع اإلدارة ما ينبغي لضمان دقة التقديرات، يتعين ع

 (ISSAI 1540.16تقديرات اإلدارة. )

 ملخص التقديرات المحاسبية

بعد تنفيذ اإلجراءات المذكورة أعاله يجب على المراجع تقييم، استنادا إلى أدلة المراجعة، ما إذا 

إعداد التقارير المالية المطبق، أو ُمحرفة. كانت التقديرات المحاسبية في القوائم المالية معقولة في سياق إطار 

(ISSAI 1540.18) 

بعض االلتزامات و عندما ال تكون اإلدارة قادرة على قياس تقديرات لها على مستوى تأكيد معقول 

قد ال يتم إدراجها او تضمينها مباشرة في القوائم المالية، لكنها يمكن أن تدرج كجزء من المعلومات غير 

فصاحات. قد تؤثر مثل هذه االلتزامات المحتملة أيضا على استدامة البرامج الحكومية، حينها المالية أو اإل

 ISSAIيتوجب على المراجع أن يستخدم فقرة "امر هام" أو "امر آخر" في تقريره  لتسليط الضوء عليها. )

1540 P7) 

كدة ، خصوصا عندما يجب على المراجع تقييم مدى كفاية اإلفصاح المتعلق بالتقديرات الغير مؤ

 ISSAI 1540تتضمن القوائم المالية تقديرات بأعداد كبيرة مع مستوى عال من عدم التأكد من التقديرات. )

P12) 

ينبغي أن تتضمن وثائق المراجعة أساس االستنتاجات حول مدى معقولية التقديرات المحاسبية 

أي مؤشرات لتحيز اإلدارة، حيثما ينطبق ذلك. واإلفصاح عنها و التي من الممكن تؤدي إلى مخاطر كبيرة. و

آداء إجراءات المراجعة االساسية أو  8 ورقة عمل  رقم-)راجع  التخطيط التفصيلي والعمل الميداني 

 اإلجراءات التحليلية االساسية(.  9ورقة عمل  رقم-التفصيلي والعمل الميداني 

ة، واذا لزم، من المسئولين عن الحوكمة حول يجب على  المراجع الحصول على إقرارات خطية من اإلدار

 (ISSAI 1540.22معقولية االفتراضات الهامة المستخدمة في إعداد التقديرات المحاسبية. )

 أمثلة ألسباب التحيز المحتمل في القطاع العام:ــ

 .دوافع سياسية قوية 

 .البيئة السياسية المتغيرة أو غير المستقرة 

 زيادة التوقعات العامة 

 .توقعات أعلى من العادية لتلبية متطلبات الموازنة 

 .التخفيض في الموزانات دون ان يقابل  بخفض  في توقعات تقديم الخدمات 

 .الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

 ( .الحد المقبول من األخطاء في القوائم الماليةISSAI 1540.23) (ISSAI 1540.13) 

محكمة الحسابات ، قد يترتب على المراجعين مسئوليات إضافية عندما يتم  في بعض البيئات بما في ذلك بيئة

التعرف على نية اإلدارة للتضليل. وغالبا ما تشمل هذه المسئوليات تحديد الفرد أو األفراد المسئولين عن مثل 

 (ISSAI 1540 .14هذه األعمال. )
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  المراجعة؟هل وثقت بشكل كاف األنظمة والمخاطر والرقابة لعناصر 

  هل وثقت مدى إمكانية االعتماد المقررة على عناصر الرقابة الرئيسية للتأكيدات ذات

 الصلة؟

 هل األرقام الواردة في جداول التحليلية الفرعية تتسق مع جداول التحليلية الرئيسية؟ 

 هل  تم تحديد برامج مراجعة كافية تغطي جميع التأكيدات ذات الصلة؟ 

 عينات التي تمثل المجتمع بشكل كاف؟هل تم تحديد حجم ال 

 هل وثقت جميع اختبارات نظم الرقابة الداخلية ونتائج اإلجراءات االساسية؟ 

  هل مذكرة ملخص المراجعة موجودة في ملف عناصر المراجعة؟ واالستنتاجات

 المستخلصة  تدعم رأي المراجع؟

 ارجية، وما إلى ذلك؟هل تم التواصل مع المراجعين االخرين، والخبراءأو أي أطراف خ 

 هل قيمت نتائج العينات؟ 

 هل تم التحديد و إلنظر ألى تقديرات محاسبية ؟ 

 هل تم طلب المصادقات الخارجية حيثما ينطبق ذلك؟ 

  هل الجهة الخاضعة للمراجعة بنك أو مصرف؟ إذا كان األمر كذلك، هل تلقيت مصادقات

 داخل البنك؟
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 أوراق العمل  

 

  وصف نظام عناصر المراجعة ( 1التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم )التخطيط   

 

الوحدة 

الخاضعة 

 للمراجعة:

تمت مراجعتها  

 بواسطة:

الدرجة  اإلسم

 الوظيفية

 التاريخ

عن الفترة 

 المنتهية في:

المستوى  

 األول:

   

المستوى   إعداد: 

 الثاني:

   

المستوى   الدرجة:

 الثالث:

   

      التاريخ:

 

 العناصر : )مثال: المصروفات اإلدارية، الرسوم المهنية، مصروفات السفر و اإلعاشة ... إلخ(

عدد كل المخاطر التي يمكن أن تؤثر في مكونات و عناصر المراجعة من مخاطر وجود االخطاء 

 على مستوى البيانات المالية.

 

 

  

 عدد القوانين و األحكام التي تخضع لها العناصر ذات الصلة و التي من شأنها تمثل النظام ووصفه: 

 

 

 

 العناصر و البيانات التي تم إختيارها آلداء الفحص و المراجعة:

أذكر المستندات بأرقامها المتسلسلة و التي تم إختيارها إلجراء عملية الفحص و المراجعة / إختار 

 لتي تغطي و تمثل النظام الخاضع للمراجعةالعمليات ا

 

  



 

 

 

 

 

 

314 
 

هل  التأكيدات الضوابط الخطر العملية 

الخطر 

 جوهري؟

 نعم /ال

الوثائق 

التي 

أستخدمت 

في 

 المراجعة

الشخص 

 المسئول

القيود 

المحاسبية 

)دائن / 

 مدين(

إجراءات 

الفحص: 

هل تم 

تطبيق 

الضوابط؟ 

 نعم /ال

هل تم 

تطبيق 

القوانين 

و 

األحكام 

 ذات

الصلة؟ 

 نعم /ال

الخطر 

المستنتج و 

 اإلستثناءات

مثال: 

شراء 

بضائع 

أو 

الحصول 

على 

 خدمة 

مثال: تم 

شراء 

البضائع 

أو 

الحصول 

على 

الخدمة 

دون 

 تفويض

مثال: 

تفويض 

الشراء تم 

عن طريق 

شخص 

غير 

مخول 

 بالتفويض.

 

)حول 

المسألة 

الى ورقة 

مدى 

إمكانية 

االعتماد 

على 

 الضوابط(

مثال: 

الحدوث 

 الفعلي

خطر 

التضليل 

أو الخداع 

بتقييد 

مصروف 

 وهمي 

مثال: 

إشعار 

 الدفع

أدخل 

إسم و 

وظيفة 

الشخص 

المسئول 

عن 

 العملية

مثال: 

حساب 

المصروفات 

)مدين( و 

حساب البنك 

 )دائن(

إذا كانت 

اإلجابة 

بال، تكون 

العملية 

 مستثنية

يجب إعتبار  

االستثناءات 

في حالة 

وجود 

ضعف في 

ط أو الضواب

في حالة 

عدم تطبيق 

األحكام و 

 القوانين.
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 االعتماد على عناصرالرقابة األساسية  (2التخطيط التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم )

  

الوحدة 

الخاضعة 

 للمراجعة:

تمت مراجعتها  

 بواسطة:

الدرجة  اإلسم

 الوظيفية

 التاريخ

عن الفترة 

 المنتهية في:

المستوى  

 األول:

   

المستوى   إعداد: 

 الثاني:

   

المستوى   الدرجة:

 الثالث:

   

      التاريخ:

 

 العنصر : ....................................... )مثال: المصروفات(

الضوابط  الخطر التأكيد

المطبقة 

لتقليل 

 الخطر

هل الخطر 

 جوهري؟ 

 نعم /ال

هل تم 

تصميم 

الضوابط 

بطريقة 

مناسبة 

لتقليل 

الخطر؟ 

 نعم /ال

إذا كانت 

اإلجابة 

نعم، ما 

هو الحكم 

المبدئي 

لمدى 

االعتماد 

على 

 الضوابط

مدى 

اإلعتماد 

بعد إختبار 

 الضوابط

المرجع 

إلختبار 

الضوابط 

)ورقة 

 العمل(
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عدد: 

 التأكيدات

مثال : 

الحدوث 

 الفعلي

عدد 

المخطاطر 

ذات الصلة 

 بالتأكيد 

مثال: تقييد 

عمليات 

شراء 

 وهمية

تحويل 

وصف 

الضوابط 

من ورقة 

العمل 

 السابقة 

مثال: على 

كاتب 

اليوميات 

ان يتاكد 

من ارفاق 

طلب 

الشراء و 

مستند 

تسلم 

البضاعة 

و الفاتورة 

قبل عملية 

 الدفع

أرفق ورقة 

عمل قياس 

 المخاطر

إذا كانت 

اإلجابة 

من بنعم، ف

الممكن 

اإلعتماد 

على 

الضوابط. 

أما إذا 

كانت ال ، 

فيجب 

اعتبار 

استثناء 

بحيث ال 

يمكن 

اإلعتماد 

على 

الضوابط 

في هذه 

 الحالة

ما إذا كان 

مستوى 

إمكانية 

اإلعتماد 

متوسط او 

 عالي. 

إذا كانت 

نتيجة 

إختبار 

الضوابط 

تشير الى 

أن الحكم 

المبدئي 

حول مدى 

االعتماد 

عليها غير 

، مناسب

فيجب 

تعديلة في 

االختبار 

 األخير

أوراق 

العمل ذات 

 الصلة

        

 

 خالصة مدى اإلعتماد على عناصر الرقابة ذات الصلة بهذا العنصر هي : 
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 برامج المراجعة 3 التخطيط التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم  

 

الوحدة 

الخاضعة 

 للمراجعة:

تمت مراجعتها  

 بواسطة:

الدرجة  اإلسم

 الوظيفية

 التاريخ

عن الفترة 

 المنتهية في:

المستوى  

 األول:

   

المستوى   إعداد: 

 الثاني:

   

المستوى   الدرجة:

 الثالث:

   

      التاريخ:

 

 العنصر الخاضع للمراجعة: ........................................

التأكيد )عدد كل 

التأكيدات ذات 

 الصلة بالعنصر(

اإلعتماد على  الخطر

 الرقابة 

إجراءات إختبار 

 الرقابة

مرجعية ورقة  اإلجراء التحليلي

 العمل

)راجع ورقة 

العمل التي 

تتضمن اإلجراء 

اإلجراء الواجب 

 تنفيذه(

مثال: الحدوث 

 الفعلي

عملية غير 

 صحيحة

عالي أو متوسط 

 أو منخفض

 . فحص1

التفويض للدفع 

و مراجعته مع 

المستندات 

الموجودة 

 للعملية

على سبيل 

المثال لعمليات 

الشراء يمكن 

فحص 

المستندات 

المتعلقة بها 

كوجود الفواتير 

و اذونات التسلم 

 و طلبات الشراء

 

   2.   

   3.   

   4.   

   5.   

   6.   

 اوراق عمل التخطيط التفصيلي والعمل الميداني
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تكون من قبل مدير المراجعة قبل البدء الفعلي  ملحوظة : الموافقة على اإلجراءات اعاله يجب أن

 في إجراءات المراجعة.

 

وافق عليها :.........................................................    الدرجة: 

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

 ..........التاريخ: ..............................................
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 العينات  4 التخطيط التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم  

 )ورقة العمل هذه يجب أن تعد بواسطة برنامج اإلكسل(

الوحدة الخاضعة 

 للمراجعة:

تمت مراجعتها  

 بواسطة:

 التاريخ الدرجة الوظيفية اإلسم

الفترة عن 

 المنتهية في:

    المستوى األول: 

    المستوى الثاني:  إعداد: 

    المستوى الثالث:  الدرجة:

      التاريخ:

 

 

 العنصر المراجع 

 

 

برنامج او برامج 

 المراجعة

 

 التأكيدات ذات الصلة

 

 المجتمع

 

االهمية النسبية الكلية 

 المخططة

 

 إجمالي رصيد الحساب . أ

 

 مرجع ورقة العمل المبلغ بالجنيه

 راجع الجدول الرئيسي 

العناصر ذات إجمالي المبلغ لعناصر محددة )عدد  . أ

القيم الجوهرية المتضمنة في ورقة عمل  تنفيذ 

 اإلجراءات التحليلية للمراجعة(

حدد العناصر التي تفوق الحد  

المقبول للتحريفات و قم 

 بفحصها منفصلة

العناصر الغير معتادة )غير تلك التي ذكرت في  . ب

البند ب( )عدد العناصر الغير معتادة المتضمنة في 

اإلجراءات التحليلية للمراجعة(  ورقة عمل  تنفيذ

 بإختصار قم بوصف طبيعة العناصر الغير معتادة

أدخل إجمالي قيمة العناصر  

 الغير معتادة

على سبيل المثال المدينين ذوي 

 األرصدة الدائنة

  0 –ب  –الرصيد المتبقي من مجتمع المراجعة )أ  . ت

 

 

 راجع ورقة عمل برامج المراجعة 

 

 

 

أوصف مجتمع المراجعة كمثال : المصروفات المدرجة في 

 دفتراألستاذ العام

راجع ورقة عمل تخطيط االهمية  

 النسبية 

 اوراق عمل التخطيط التفصيلي والعمل الميداني
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 ت( 

  % نسبة التغطية ))ب + ت ( / أ( . ث

المتوقعة أو المقبولة )تم حسابها على التحريفات  . ج

% من إجمالي جوهرية القيمة في 40مستوى 

 خطة المراجعة(

0  

  0 القيمة الجوهرية / التحريفات المقبولة 
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 معالجة الرصيد المتبقي )الرصيد في البند ث أعاله(

 حدد ووثق العناصر و اإلختبارات اإلضافية التي يجب آداؤها

 إختار واحداً او أكثر من الخيارات التالية: 

 مرجع ورقة العمل حدد الخيار الذي تم إختياره 

هل هناك مزيد من العينات  .1

 يجب إختبارها؟

  

إتخاذ القرار بعدم إخذ عينات  [

إضافية يجب أن يكون على أساس 

اإلختبار الذي تم إجراؤه مسبقا 

)راجع البند ب و ت أعاله( و 

 المخاطر و العوامل االخرى.

على سبيل المثال إذا غطت العينات 

% من إجمالي حجم المراجعة 80

عن طريق عناصر جوهرية يمكن 

للمراجع ان يتخذ قرارا بعدم اخذ 

 ]المزيد من العينات لالختبار 

  

   تطبيق اإلجراءات التحليلية .2

هل تنفيذ إجراءات تحليلية من شأنه 

توفير دليل تدقيق مناسب حول ما 

يتعلق بالرصيد )ث( هذا الخيار عادة 

ما يتم إختياره عندما تكون العينات 

غطت نسبة كبيرة من العنصر 

الخاضع للمراجعة و ان الضوابط 

 ماد عليها.يمكن اإلعت

  

إختبار المزيد من العينات  .3

 الجوهرية

  

يتم إختيار هذا الخيار عندما ال يوفر 

تطبيق اإلجراءات التحليلة تأكيدا 

 مناسبا.

  

قم بحساب حجم العينة  .4

بالنسبة للرصيد المتبقي 

 )أكمل الجدول ادناه(
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 حساب حجم العينات عند إمكانية اخذها بطريقة حسابية

 يمكن إختيار عامل اإلعتماد على الرقابة و التأكيد على أساس حساب حجم العينة.

 

 

اإلعتماد على 

 الضوابط

 

 

عامل اإلعتماد على 

 الضوابط

 

عامل اإلعتماد على الضوابط الذي                 تم إختياره                                                                                                                   

 أدخل عامل اإلعتماد المختار

 

 

 

عتماد على الرقابة/ التحريفات عامل اإل Xحجم العينات = الرصيد المتبقي من المجتمع )ث( 

   المقبولة )ج( 

 

 

 

 

حجم                                             حجم العينة يشير إلى عدد) 

 العينات المحسوبة

                    ( التي سيتم اختبارها من المجتمع  البنود

 

 )وضح اي طريقة ستستخدم الختيار

 لالختبار ) عشوائية ، فاصل ،البنود 

 الخ العشوائي (

 إعتماد بشكل كبير

 

إعتماد بشكل 

 متوسط

 

 إعتماد بشكل بسيط

 

0.9 

 

1.6 3.0 

 

 تحدد عدد العينات
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طريقة                                                                   

 إختيار العينات 

 

 

 ملحوظة: العينات التي تم إختيارها يجب أ، تضمن في ورقة عمل آداء اإلجراءات التحليلية 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعة ادلة المراجعة 5  التخطيط التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم

 

 اإلكسل()ورقة العمل هذه يجب أن تعد بواسطة برنامج 

الوحدة الخاضعة 

 للمراجعة:

تمت مراجعتها  

 بواسطة:

 التاريخ الدرجة الوظيفية اإلسم

عن الفترة 

 المنتهية في:

    المستوى األول: 

    المستوى الثاني:  إعداد: 

    المستوى الثالث:  الدرجة:

      التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحدد طريقة اختيار العينات عشوائية ، .... 

 الخ

 اوراق عمل التخطيط التفصيلي والعمل الميداني
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المعلوما

ت 

 المطلوبة

تاريخ 

طلب 

 المعلومات 

الشخص 

الذي 

طلبت منه 

 المعلومات

أدخل 

التاريخ 

الذي أعيد 

فيه طلب 

 المعلومات

عدد 

المرات 

التي 

طلبت 

فيها 

 المعلومات

عدد 

األيام 

 المتبقية

تاريخ 

إستالم 

 المعلومات

مرحلة 

المراجعة 

التي تم 

فيها طلب 

المعلومات 

مثال: 

التخطيط، 

تنفيذ، 

عمل 

 ميداني

تاريخ 

إعادة 

المعلومات 

 الى الجهة

الخاضعة 

 للمراجعة

إسم 

الشخص 

الذي 

أعيدت له 

 المعلومات

توقيع 

الشخص 

الذي 

أعيدت له 

 المعلومات

     0      

     0      

     0      

     0      

     0      

     0      

     0      

     0      

     0      

     0      

     0      
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 الجدول الرئيسي على مستوى العنصر  6التخطيط التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم 

الوحدة الخاضعة 

 للمراجعة:

تمت مراجعتها  

 بواسطة:

 التاريخ الدرجة الوظيفية اإلسم

عن الفترة 

 المنتهية في:

    المستوى األول: 

    المستوى الثاني:  إعداد: 

    المستوى الثالث:  الرتبة:

      التاريخ:

 

 

اإليضاحات  أرصدة القوائم المالية العنصر

رصيد  المقدمة

الفترة 

الحالية 

 الفعلي

الرصيد  المعالجات

النهائي 

للفترة 

 الحالية

المبلغ في 

 الميزانية

الفرق 

بين 

الميزانية 

 و الفعلي

الرصيد 

الفعلي 

للفترة 

 السابقة

الفرق 

بين 

رصيد 

الفترة 

الحالية و 

 السابقة

 000$ 000$ 000$ 000$ % 000$ %  

   -      

   -      

   -      

   -      

   -      

   -  - - - - اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوراق عمل التخطيط التفصيلي والعمل الميداني

 اوراق عمل التخطيط التفصيلي والعمل الميداني
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 إختبار الرقابة    7 التخطيط التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم

الوحدة الخاضعة 

 للمراجعة:

تمت مراجعتها  

 بواسطة:

 التاريخ الدرجةالوظيفية اإلسم

عن الفترة 

 المنتهية في:

    المستوى األول: 

المستوى   إعداد: 

 الثاني:

   

المستوى   الدرجة:

 الثالث:

   

      التاريخ:

 

 

 العنصر الخاضع للمراجعة

 

 مصدر العينات

 

 عدد العناصر التي تم اختبارها 

 

 التاكيدات التي تم اختبارها

 

 

 برنامج المراجعة

 

1

. 

 

2

. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسير العالمات:

 √          م إختبارها ووجدت صحيحة  ت

 Xتم إختبارها ووجدت غير صحيحة     

 اوراق عمل التخطيط التفصيلي والعمل الميداني
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. 

 

تفاصيل اكتشافات التدقيق /  نتائج اإلختبارات العناصر التي تم إختبارها

الرق ضعف الرقابة

 م

المبلغ  التفاصيل

 بالجنيه

1 2 3 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     مرجع اإلستثناءات )لكل إجراء( 

     مرجع الوراق العمل اليدوية

     مرجع الدليل

 

 الخالصة: 

أدرج رأي المراجع النهائي حول مدى اإلعتماد على الرقابة و التأكيدات التي تم فحصها ثم   [

 ]تحويلها و إدراجها في ورقة عمل اإلعتماد على نظم الرقابة الداخلية 
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 تنفيذ إجراءات المراجعة االساسية  8التخطيط التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم 

 )ورقة العمل هذه يجب أن تعد بواسطة برنامج اإلكسل(

الوحدة الخاضعة 

 للمراجعة:

تمت مراجعتها  

 بواسطة:

 التاريخ الدرجة الوظيفية اإلسم

عن الفترة 

 المنتهية في:

    المستوى األول: 

    المستوى الثاني:  إعداد: 

    المستوى الثالث:  الدرجة:

      التاريخ:

 

 العنصر الذي تمت مراجعته 

 

 المجتمع

 

 

 حجم العينات

 

 

قيمة رصيد الحساب الذي تمت  مراجعته 

 

لالداء / االهمية النسبية  التحريف المقبول

برامج المراجعة الذي  سيطبق للعينات المختارة 

1.  

2.  

3.  

 

الرق

 م

قيمة  برامج المراجعة تفاصيل العمليات

االخطاء / 

التحريفات 

)يجب 

تحويلها 

الى 

فروقات 

 المراجعة(

القيمة  التفاصيل التاريخ

 بالجنيه

المستندا

ت التي تم 

 فحصها

1 2 3 4 

1     X     

 

 

 

 

عدد العينات التي تم اختيارها حسب ما 

 ورد في ورقة عمل العينات
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2     √     

3          

4          

5          

6          

7          

          

          

 0.00      0.00 اإلجمالي

       المرجع اإلستثناءات )لكل إجراء( 

       المرجع الوراق العمل اليدوية

       مرجع الدليل

 

 

 تقييم نتائج اختبارات المراجعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع رصيد الحساب الذي تمت مراجعته  

(A)  

 

 

مجموع قيمة المعامالت التي تم إختبارها 

(B) 

 

 

مجموع قيم األخطاء  والتحريفات المكتشفة 

 (C)فعالً 

 

 (D)األخطاء/ التحريفات المتوقعة للمجتمع 

 =(C/BxA 

 

  (E)األخطاء المقبولة 

 (F)األخطاء المقبولة  –األخطاء المتوقعة 

 

 

العينات اإلضافية التي يجب أن يتم إستيعابها 

(G) : 
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 سالبة يجب على المراجع إتباع الخطوات ادناهـ :Fعندما تكون قيمة 

 1الخطوة 

تأكد من أن مدى االعتماد على الرقابة النهائية قيم "ال االعتماد . أعد تقييم مدى االعتماد حيثما تم 

ذكر مدى االعتماد ) متوسط أو عالي ( سابقا .اعد حساب حجم العينة عند االقتضاء وافحص العناصر 

  .2سالبة ، انتقل إلى الخطوة Fالوردة أعاله اآلن إيجابي ، توقف هنا . إذا كان ال تزال  Fاإلضافية . إذا 

 

 2الخطوة 

وسع حجم العينةأكثر لتحديد التحريفات واألخطاء الفعلية في المجتمع . تم توضيح الحد األدنى  

( . الحظ أن هذا الرقم هو مجرد مرشد يقترح الحد األدنى لعدد  Gالموصى به للبنود إضافية في أعاله )

البنود التي سيتم اختبارها على أساس المعدل المتوقع لتحريفات في العناصر التي فحصت في البداية .وعندما 

يكون زيادة العينة غير ممكن اوغير مفضل الي سبب من االسباب ، ينبغي النظر في اآلثار المترتبة على 

 تقرير المراجع  نتيجة لتجاوز األخطاء المتوقعة  ألخطاء المقبولة .على 

 3الخطوة 

مجردما تم اختبار عينة البنود اإلضافية ، تأكد ما إذا كانت التحريفات المتوقعة هى اآلن اقل  

تمع قد ( . إن لم يكن كذلك ، هذا يعني أن المعدل المتوقع من التحريفات  في المج G  >0التحريفات مقبوال ) 

يكون يزيد . على سبيل المثال عندما ينتج من االختبارات إضافية أخطاء أعلى من التقديرات األولية ، وهذا 

 يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلجراء مزيد من االختبارات .

 

 

 إجراءات التحليل االساسية  9 التخطيط التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم

الوحدة 

الخاضعة 

 للمراجعة 

 التاريخ  الدرجة  االسم  روجع بواسطة 

    1المستوي   نهاية الفترة 

    2المستوي   أُعد بواسطة 

    3المستوي   الدرجة 

      التاريخ 

 

 

 اوراق عمل التخطيط التفصيلي والعمل الميداني
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 برانامج المراجعة : أدخل برنامج المرا جعة 

 تحديد المبلغ والتأكيد الذي سيفحص  .1

 

 }مثال :ـ إختبار  دقة  مخصص الديون المشكوك فيها                     {  

  

 . اعداد التوقع  2

 

 } ××××المتوقع   مخصص الديون المشكوك فيهامثال:ـ  {            

 

 )العتبة(. تحديد الحد  3

 } مقبول   10مثال:ـ االنحراف االدنى من  نسبة                     { 

  

 

 . تحديد اإلختالفات الهامة للتحقيق )االستفسار( 4

 }   10مثال:ـ االنحراف االعلى من  نسبة  {                 

 

 . التحقيق )االستفسار( عن االختالفات5

 } الهامةناقش مع االدارة وتحصل علي االستفسارات لإلختالفات          {

 

 . تقييم النتائج  6

 

 

 

 

 

 

 مذكرة ملخص المراجعة  - 10التخطيط التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم 

الوحدة 

الخاضعة 

 للمرجعة 

 التاريخ  الدرجة  االسم  روجع بواسطة 

    1المستوي   نهاية الفترة 

    2المستوي   أُعد بواسطة 

    3المستوي   الدرجة 

      التاريخ 

 

 اوراق عمل التخطيط التفصيلي والعمل الميداني
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 عناصر )مكونات( المراجعة 

 أرصدة قائمة المركز المالي 

 . حدد أوجه الضعف  في الرقابة  1

 ] عد قائمة بنقاط الضعف المكتشفة [

 . طبيعة ومدي االختبارات المنفذة  2

 

 

 التأكيدات

 

 

 

ازكر كل التاكيدات [

 ]المالئمة للعنصر 

 االعتماد على الرقابة 

 

 

 األختبارات األساسية 

 

 

مدى االختبار 

 الموضوعي

 

طبيعة 

االختبارا

ت 

 االساسية

المج

تمع 

الذي 

تم 

فحص

 ه

 ٪ نسبة التغطية

للمجتمع/عددالعناصر

التي اخضعت 

 للفحص 

 

 

درجة 

االعتماد 

االولي 

علي 

 الرقابة 

هل تم 

إختبار 

عناصر 

 الرقابة 

نعم {

 }/ال

السيطرة 

علي 

الرقابة 

 النهائية 

ازكر كل التاكيدات 

المالئمة للعنصر 

تحديد  التاكيدات ]

 المختصة بالمحتوي 

عالي / {

وسط 

 }/ال

عالي / { 

وسط  

 }/ال

االختبار 

ات 

التحليلي

ة 

واالسا

سية 

للتفاص

 يل

  

        

        

        

        

  

 . تأكيد )ضمأن (المراجعة النهائية ) اإلجراءات االساسية (  3

 لخص ما إذا تم إجراء عمل كافي للمراجعة من خالل النظر في ما يلي :

 .طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة المنفذة 

  تغطية جميع التاكيدات ذات الصلة 

 . النظر في مدى اإللتزام بالقوانين واللوائح  4
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 اخذ في االعتبار االلتزام بالقوانين واللوائح التالية:ـ  

 ] قائمة القوانين و اللوائح ذات الصلة [

حيث تم تحديد قضايا أخرى خالل مراجعة هذا العنصر ، و تمت متابعتها وحيث ما كان مالئماً لفت  . 5

 المراجعة الشرعية ( انتباه لعناصر محددة )مثل مراجعةاألداء ، الحاسوب)تكنلوجيا المعلومات( و

 االنحراف والتغيير للبرنامج و/ أو خطط المراجعة  . .5

 .  االخطاء /التحريفات  7

 

 المغاالة ورقة العمل رصيد الحساب 

OVERSTATED   

 التدني 

UNDERSTATED   
 له منه له منه

      

      

     االجمالي  

 

 االستنتاج : 

 االستنتاج البيان

تم تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية بشكل 

 صحيح لعنصر المراجعة 

  

 

عمل المراجعة المنفذ للعنصر الذي تمت مراجعت 

 كافي ومناسب إلبداء الرأي .

 

 

 

وفرة العينة التي تم اختبارها أساسا معقوالً 

 إلستناجات حول المجتمع الذي تمت مراجعته 

 

تمت متابعة جميع المسائل التي أُثيرت بشكل  

 مناسب وتم توصيلها  إلي اإلدارة

 

تم نقل االخطاء والتحريفات إلي ورقة عمل 

 االختالفات في المراجعة
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\ 

:  استبيان مراقبة جودة التخطيط التفصيلي - 11التخطيط التفصيلي والعمل الميداني _ ورقة عمل رقم 

 والعمل الميداني 

 

الوحدة 

الخاضعة 

 للمرجعة 

 التاريخ  الدرجة  االسم  روجع بواسطة 

    1المستوي   نهاية الفترة 

    2المستوي   أُعد بواسطة 

    3المستوي   الدرجة 

      التاريخ 

 

 

 

 

 االسئلة 

مرجع 

 االيساي 

ISS

AI  
 

المراجع  مستوي

 االول

 مستوي المراجع الثالث مستوي المراجع الثاني

ن

ع

م

  

التعليقا  ال 

 ت 

التعليقا  ال نعم 

 ت

 التعليقات  ال نعم 

هل فهم المراجع  1

طبيعة نشاط الوحدة 

،مثال من خالل 

وصف النظام  لكل 

عناصر المراجعة 

الهامة ؟ )ارجع 

لورقة عمل وصف 

 النظام ( 

ISSAI 

1500  

ISSAI 

1315  

            

هل شمل النظام  2

وصف لتدفق 

)لسير(المعمالت ، 

ومخاطر الرقابة 

لكل عنصر خاضع 

للمراجعة ؟ )ارجع 

لورقة عمل وصف 

 النظام ( 

ISSAI 

1315  

 

            

 اوراق عمل التخطيط التفصيلي والعمل الميداني
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هل شمل وصف  3

نظام الضوابط التي 

تحددها اللوائح 

والتعلميات واألدلة 

ذات الصلة ؟ ) 

ارجع لورقة العمل 

 وصف النظام( 

ISS

AI 

131

5   

            

هل تم التحقق من  4

وصف النظام عن 

طريق الفحص 

العابر من خالل 

وهل االختبارات 

 مؤثقة بشكل كاف ؟

ISSAI 

1330  

 

            

ل لٌخصت نقاط ه 5

الضعف في الرقابة 

ان وجدت وهل 

وصلت إلي االدارة 

 ؟ 

ISSAI 

1330  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

هل تم توثيق  6

االعتماد علي 

عناصرالرقابة 

األساسية بوضوح 

وهل مناسباً لدعم 

درجة التأكيد 

المخطط للحصول 

عليها بالمراجعة؟ 

)ارجع الي ورقة 

عمل االعتماد على 

عناصر الر قابة  

 األساسية (  

ISS

AI 

133

0   

            

هل حددت عناصر  7

الرقابة التي ينوى 

االعتماد عليها لكل 

ISSAI 

1330   
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 تاكيد؟

هل االستنتاج من  8

الفحص العابر 

حاسم لدعم  درجة 

االعتماد االولية 

على عناصر الرقابة 

 ؟

ISSAI 

1330   

            

هل تٌراجع أورق  9

العمل المخطة 

والمصادقة عليها  

قبل البدء في تنفيذ 

اختبارات المراجعة 

 ؟

ISSAI 

1220   

            

 

1

0 

هل تم االعتماد علي 

عناصرالرقابة 

 الداخلية :ــ

             

هل تم تنفيذ   

اختبارات الرقابة 

لكل عنصررقابة 

 ليتم االعتماد عليه؟

ISSAI 

1330   

            

هل كانت إجراءات  

الرقابة الداخلية  

مطبقة فيكل السنة 

المالية  الخاضعة 

 للمراجعة ؟

ISSAI 

1330   

            

1

1 

هل تم التصدق  

الختبارات الرقابة 

 قبل التنفيذ؟

ISSAI 

1300   

            

1

2 

هل حددت اختبارات 

إجراءات الرقابة 

المخاطر الجوهرية 

وهل هي كانت 

منفصلة من 

اجراءات 

االختبارات 

 االساسية ؟

ISSAI 

1330  

 

            

1

3 

هل العينات التي تم 

اختيارها مناسبة 

ISSAI 

1530  
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  وتمثل المجتمع 

1

4 

هل تم تقييم نتائج 

اختبارات الرقابة 

 بشكل صحيح ؟ 

ISSAI 

1330   

            

1

5 

هل تم اعادة تقييم 

مستوي اإلعتماد 

بعد على الرقابة 

اختبارات الرقابة 

حيثما كان ذلك 

 ضروريا ؟

  

ISSAI 

1330   

            

1

6 

هل تم إعداد وتنفيذ 

اإلجراءت االساسية  

ذات الصلة  

والمناسبة لكل 

العناصر الخاضعة 

 ؟للمراجعة 

ISSAI 

1330  

ISSAI 

1500   

            

1

7 

هل اُعتبر استخدام 

اإلجراءات التحليلية 

االساسية يحد من 

مدى وتنفيذ  

إجراءات المراجعة 

 االساسية؟ 

 

ISSAI 

1520  

ISSAI 

1330  

            

1

8 

هل تم  قبل بداية 

االختبارات 

االساسية التفصلية  

تحديد مصدر 

اللمستندات ، اتجاة 

االختبار ،حجم 

المجتمع، طريقة 

سحب العينة التي 

ستسخدم وحجم 

 التي  ستفحص ؟ 

ISSAI 

1230   

            

1

9 

هل تم تجمع أدلة 

مراجعة كافية لتلبية 

المستوى المطلوب 

 من التاكيد ؟

ISSAI 

1500   
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2

0 

هل  كل أوراق 

العمل وإجراءات 

المراجعة إكتملت 

بشكل صحيح 

) لجميع ولٌخصت 

االوراق واذا تم 

إعادة التنفيذ من 

قبل طرف ثالث 

لتوصل إلى نفس 

 النتيجة ( ؟ 

 

ISSAI 

1230   

            

2

1 

هل تم تلخيص كل 

استفسارات 

المراجعة 

والمناقضات ذات 

الصلة   بالشكل 

  ؟المناسب

ISSAI 

1530.1

5 

ISSAI 

1230  

 

            

2

2 

هل المناقضات تم 

دعمها بادلة وتم 

االشارة لالدلة   

 ؟المراجعة 

             

2

3 

هل االستنتاجات 

المذكورة لكل 

عنصر مدعومة 

جيدا ؟ )يرجى 

الرجوع إلى ورقة 

عمل مزكرة ملخص 

 المراجعة(

 

ISSAI 

1330.2

8-29   

            

2

4 

هل هنالك صلة 

واضحة تربط بين 

القوائم المالية 

وإجراءات المراجعة 

المنفذة )ارجع 

لورقة عمل الي 

الجدول الرئيسي 

على مستوي 

ISSAI 

1230   
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 العنصر ؟ 

2

5 

هل كانت 

االستنتاجات 

المستخلصة من 

جميع االستفسارات 

والمناقضات 

ومراجعة النقاط إما 

تم حلها بشكل قنع  

أو تم  تحديد اثرها 

علي تقرير 

المراجع؟ هذه 

النقطة مهمة خاصة 

حالة تقرير 

المراجعة النظيف 

)الرجوع إلى ورقة 

عمل مزكرة ملخص 

 المراجعة(

  

ISSAI 

1220.1

6  

 

            

2

6 

هل أٌخذ في اإلعتبار 

االهمية النسبية عند 

تقييم نتائج تنفيذ 

االجراءات ؟ وهل 

االستنتاجات  التي 

تم التوصل اليها 

مناسبة في هذا 

الصدد ؟ )ارجع 

لورقة عمل 

اجراءات المراجعة 

 االساسية المنفذة (

ISSAI 

1320.1

0-13  

 

            

2

7 

أذا تم تغير منهج 

المراجعة أثناء 

المراجعة  هل تم 

توثيق أسباب 

)ارجع إلى التغيير؟ 

ورقة عمل مزكرة 

 ملخص المراجعة(

 

ISSAI 

1330 

ISSAI 

1230   

            

             ISSAIهل كانت التقديرات 2
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المحاسبية ، علي  8

سبيل المثال 

،مخصص الديون 

المشكوك ، 

االستهالك  تم 

تقيمهه بقدر كاف 

واذا وجد اختالف  

تمت متابعة 

 تصحيصه؟

1540  

 

2

9 

هل قيود اليومية  

لتعديالت )تسويات 

( نهاية العام 

مدعمة بما يكفي 

من أوراق العمل  

وهل يوجد لها رابط 

مع الجدول 

المناسب و متفقة 

 مع القوائم المالية؟   

ISSAI 

1220  

 

            

3

0 

هل كل خطوة من 

إجراءات المراجعة 

تم تميزها ووضح 

رابط لها مع ورقة 

العمل مع وجود 

دليل  يشير اكمال 

 العمل؟  

ISSAI 

1220  

ISSAI 

1230  
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 الجزء الخامس

 ملخص المراجعة 

 االعتبارات الشاملة  5.1

 ما هو المردود من هذا ؟ 

 قائمة مراجعةاإلفصاح( .  AS.1اهتم باالفصاحات في القوائم المالية ) أرجع إلى ورقة العمل  -

 خطاب إقرار اإلدارة ( .  AS.2خطاب تمثيل اإلدارة ) أرجع إلى ورقة العمل  -

 المراجعة التحليلية النهائية ( . AS.4المراجعة التحليلية النهائية ) أرجع إلى ورقة العمل  -

 األحداث الالحقة ( .  AS .3اهتم باألحداث الالحقة لنهاية السنة المالية ) أرجع إلى ورقة العمل  -

 اختالفات المراجعة ( . AS.5باينات المراجعة غير المعالجة ) أرجع إلى ورقة العمل تقييم ت -

 االلتزام بأخالقيات المهنة ( . AS.6استنتج االلتزام بأخالقيات المهنة ) أرجع إلى ورقة العمل  -

 كفاية العرض و اإلفصاح بالقوائم المالية: 5.1.1

 تقييم ما إذا كان العرض شامال للقوائم المالية بما فيه ينبغي على المراجع القيام بإجراءات مراجعة ل

 (.ISSAI/1330.24اإلفصاحات ذات الصلة متفقا مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق )

 : ينبغي على المراجع االهتمام بما إذا كانت المعلومات المفصح عنها بما فيها إيضاحات القوائم المالية 

  إعداد التقارير المالية المطبق توفر مرجعية مناسبة إلطارISSAI/1700.15) .) 

  موصوفة ومصنفة على نحو مناسب ومتفقة مع إطار إعداد التقارير المالية المالئم والمطبق بما في ذلك

ترتيب محتوى القوائم المالية وإيضاحاتها المرفقة، وعناوين للقوائم وتصنيف للبنود المستخدمة ومبالغ 

 س المبالغ المنصوص عليها.التفاصيل المقدمة وأس

ينبغي للمراجع تقييم العرض الشامل لهيكل ومحتوى القوائم المالية، وما إذا كانت تعرض بعدالة للعمليات 

 واألحداث األساسية من أجل عرض عادل لإلطار.

  كما تتفق وتتطابق مع السجالت المحاسبية األساسية –مالئمة ومفهومة وموثوق بها- (ISSAI/1700.13 )

(ISSAI/1330.30.) 

  تشمل إفصاح كافي عن المسائل الهامة بما فيها السياسات المحاسبية المتسقة مع إطار إعداد التقارير المالية

 (.ISSAI1700.13المطبق والتقديرات المحاسبية المعقولة )

  المالية المطبق وما ما إذا كانت القوائم المالية تشمل معلومات المقارنة الالزمة حسب إطار إعداد التقارير

 إذا كانت هذه المعلومات مصنفة على نحو مالئم. قم بتقييم ما إذا كانت :

o  معلومات المقارنة متطابقة مع المبالغ واإلفصاحات األخرى المقدمة في الفترة السابقة أو التي تم تعديلها

 عند الضرورة
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o  تلك المطبقة في الفترة الحالية أو إذا كانت السياسات المحاسبية التي عكستها معلومات المقارنة متسقة مع

هنالك تغييرات في السياسات المحاسبية، وما إذا كانت هذه التغييرات قد أخذت في الحسبان بطريقة 

 (.ISSAI/1710.7صحيحة وعرضت وأفصح عنها بشكل كاف.)

اإلفصاح ) أرجع إلى على أن يتم توثيق األداء واالستنتاجات لكل الجوانب أعاله في قائمة المراجعة عن 

AS.1 .)ورقة عمل قائمة مراجعة اإلفصاح 

 األحداث الالحقة: 5.1.2

قد تتأثر القوائم المالية بأحداث معينة قد تحدث بعد تاريخ القوائم المالية أو حتى بعد تقرير 

 المراجعين. توفر هذه األحداث دليال على اآلتي:

  الظروف التي ظهرت في تاريخ القوائم المالية 

 ( ظروف التي ظهرت بعد تاريخ القوائم الماليةISSAI 1560.2.) 

إن األحداث الالحقة هي األحداث التي تحدث بين تاريخ القوائم المالية  وتاريخ تقرير المراجع والحقائق 

التي تصبح معروفة للمراجع بعد تاريخ التقرير. ينبغي للمراجع أن يهتم بأثر هذه األحداث على معلومات 

 (.ISSAI/1560.5ة والتقرير)المراجع

 يجب على المراجع من اجل إعادة النظر بشكل كاف في االحداث الالحقة لمراجعة القوائم المالية ان : 

  يحصل على دليل مراجعة مناسب وكاف حول ما اذا كانت كل االحداث قد حدثت في الفترة الواقعة بين

حدثت فعال وتحتاج الى تسويات او االفصاح عنها و انها تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقرير المراجع قد 

 تعكس القوائم المالية بشكل مناسب وفقا إلطار عمل إعداد التقارير المالية المطبق .

  اإلستجابة بشكل مناسب للحقائق التي تصبح معروفة للمراجع بعد التاريخ الذي صدر فيه التقرير والتي

 (. ISSAI 1560.4ما تدفعة الى إجراء تعديل في التقرير .  )عرفها المراجع في ذلك التاريخ ،ورب

 األحداث التي تحدث حتى تاريخ تقرير المراجع:

ينبغي على المراجع القيام بإجراءات مراجعة مصممة للتحقق من أن كل األحداث التي قد 

لتي حدثت بعد نهاية السنة تطلب تسويتها أو اإلفصاح عنها  في القوائم المالية  قد تم تحديدها بما فيها تلك ا

المالية حتى تاريخ تقرير المراجعة. تكون هذه اإلجراءات إضافة لإلجراءات التي قد تطبق على معامالت 

 معينة تحدث بعد نهاية الفترة للحصول على دليل مراجعة مثل أرصدة حساب في نهاية الفترة.

ائية في السنة التالية قد يساعد على سبيل المثال ، االطالع على النتائج الفعلية لدعوى قض

 المراجعين لتحديد التزام المعامالت بالقوانين واللوائح أثناء السنة السابقة.

ينبغي على المراجعين في القطاع العام أيضا الرجوع إلى متطلبات تشريعية إضافية متعلقة 

 (.ISSAI/1560.P4,P5بمراجعة األحداث الالحقة في نهاية السنة المالية المراجعة )
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 ينبغي على مراجعي القطاع العام االهتمام باألحداث التي:

 .ذات صلة بمقدرة الوحدة الحكومية على اإليفاء بأهداف برنامجها 

 .قد تؤثر على عرض أي معلومات أداء في القوائم المالية 

 ا بها أثناء تمثل إجراءات السلطة التشريعية وغيرها من الهيئات ذات الصلة التي قد يصبح المراجع مهتم

فترة المراجعة كأن تكون مجدولة لتحدث النتائج قد تؤثر على المعلومات المفصح عنها في أو بعد نهاية 

 (./P6.P7) 1560 ISSAI الفترة

سيقوم المراجع بإجراءات مراجعة مصممة للحصول على دليل المراجعة الكافي والمناسب، 

م المالية التي تتطلب تسويتها أو اإلفصاح عنها في القوائم على أن كل األحداث التي تحدث بين تاريخ القوائ

المالية قد تم تحديدها. إال أنه ال يتوقع منه القيام بإجراءات مراجعة إضافية على أن األحداث التي قد سبق 

 (.ISSAI/1650.6قد طبقت عليها إجراءات مراجعة وتم توفير استنتاجات مرضية )

راءات المراجعة الضرورية لتحديد مدى األحداث التي حدثت ينبغي على المراجع القيام بإج

 عن طريق:

 .الحصول على فهم ألي إجراءات أعدتها اإلدارة للتحقق من تحديد األحداث الالحقة 

  االستفسار من اإلدارة، وعند الضرورة من المختصين بالحوكمة مثل مدى تأثير األحداث الالحقة على

 القوائم المالية.

  الوقائع واإلجتماعات لإلدارة أصحاب الوحدة والمختصين بالحوكمة إن وجدت، واالستفسار اإلطالع على

 عن المسائل التي نوقشت في أي اجتماع من تلك االجتماعات ولم تعرض وقائعه بعد.

 (اإلطالع على آخر قوائم مالية مرحلية الحقة إن وجدتISSAI 1560.7.) 

ينبغي على المراجع أن يقرر ما إذا كانت األحداث المحددة قد أفصح عنها على نحو كاف وفقا 

األحداث الالحقة(  AS2إلطار إعداد التقارير المالية ذات الصلة ) أرجع إلى ورقة العمل 

(ISSAI/1560.8.) 

 -األحدث المكتشفة بعد تاريخ تقرير المراجع وقبل إصدار القوائم المالية :

  من واجبات المراجع القيام بأي إجراءات أو استفسارات متعلقة بالقوائم المالية بعد تاريخ تقرير ليس

المراجع. تكون الحقيقة معروفة للمراجع  إذا كان ذلك بعد تقرير المراجع وقبل إصدار القوائم المالية. لكن 

يخ التقرير وقبل إصدار القوائم إذا اكتشف المراجع حقيقة من شأنها التأثير على تقرير المراجع بعد تار

 المالية فعلى المراجع :

 مناقشة المسألة مع اإلدارة وعند الضرورة المختصين بالحوكمة. - أ

 أن يقرر مدى حاجة القوائم المالية للتعديل، وإذا كان ذلك فعليه؛ - ب

 (.ISSAI/1560.1االستفسار عن تصور اإلدارة لمعالجة المسألة في القوائم المالية ) -ج    
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عند تعديل اإلدارة للقوائم المالية سيقوم المراجع باإلجراءات الضرورية في هذه الحاالت وأن 

 يمد اإلدارة بتقرير جديد عن القوائم المالية المعدلة.

يجب أن ال يكون تاريخ تقرير المراجع الجديد قبل تاريخ توقيع أو إجازة القوائم المالية المعدلة وتبعا لذلك 

 (.ISSAI -516011المراجعة إلى تاريخ تقرير المراجعة الجديد )ستمتد إجراءات 

إذا لم يكن القانون أو الالئحة أو إطار إعداد التقارير المالية يسمح لإلدارة بتضمين تأثيرات األحداث 

الالحقة المسببة لتلك التعديالت في القوائم المالية، وأن هذه التعديالت قد تم التصديق عليها فإن المراجع 

 مسموح له بـ :

  تعديل تقرير المراجع ومدَّه حتى تاريخ ذلك التعديل وبذلك يشير إلى أن إجراءات المراجع على األحداث

 الالحقة معنية فقط بتعديل القوائم المالية الموصوفة  في مذكرة القوائم المالية ذات الصلة أو:

 ذكر بوضوح أن إجراءات المراجع فيما إعداد تقرير مراجع جديد أو تعديله بحيث يشمل بيان أو فقرة ت

يتعلق باألحداث الالحقة اقتصرت فقط  على تعديل القوائم المالية كما هو موضح في مذكرة القوائم المالية. 

(ISSAI/1520.12) 

إذا لم يقدم المراجع تقريره للوحدة فإن عليه إبداء رأي متحفظ أو سالب في الحاالت التي يعتقد فيها أن 

مالية تحتاج لتعديل وتكون اإلدارة غير ملزمة قانونا بتعديل أو إصدار القوائم المالية المعدلة. على القوائم ال

المراجع إخطار المختصين بالحوكمة بعدم إصدار القوائم المالية ألي طرف ثالث في حالة تقديم  تقرير 

درت القوائم المالية الحقا. تعتمد المراجع للوحدة. على المراجع اتخاذ إجراءات لمنع اعتماد التقرير إذا أص

اإلجراءات المتخذة على حقوق المراجع والتزاماته القانونية وتوصيات مستشاره القانوني. 

(ISSAI/1560.13  ) 

 الحقائق المكتشفة بعد إصدار القوائم المالية :

 ليس من واجبات المراجع التحقيق في القوائم المالية بعد صدورها. ينبغي على المراجع

االهتمام بما إذا كانت القوائم المالية بحاجة لمراجعة ومناقشة المسألة مع اإلدارة إذا اكتشف معلومة تعود 

لتاريخ إعداد التقرير وتتطلب تعديله بعد إصدار القوائم المالية، كما ينبغي عليه اتخاذ اإلجراء المناسب في 

 مثل هذه الحاالت كأن :

 لمختصين بالحوكمة إن دعت الحاجة.يناقش المسألة مع اإلدارة ومع ا 

 :يقرر ما إذا كنت القوائم المالية بحاجة لتعديل. وإن كنت كذلك فإن عليه أن 

 ( .يستفسر عن كيفية معالجة اإلدارة للمسألة في القوائم الماليةISSAI/1560.14) 

 إذا قامت اإلدارة بتعديل القوائم المالية فإن على المراجع :     

  بإجراءات المراجعة الالزمة على التعديل.القيام 

  مراجعة الخطوات التي أنجزتها اإلدارة للتأكد من إخطار األشخاص ذوو الصلة بالقوائم المالية وتقرير

 المراجع.
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   وفقا للظروف  –إعداد تقرير مراجع جديد للقوائم المالية المعدلة أو تعديل تقرير المراجع– .

(ISSAI1560.15) 

فقرة إضافية تشير لمسألة  القوائم المالية والتي  –ير المراجع الجديد التركيز على المسألة ينبغي لتقر 

توضح بإذهاب السبب وراء تعديل التقرير السابق والقوائم المالية السابقة التي أصدرها المراجع. 

(ISSAI/1560.16) 

ه المراجع لمنع اعتماد على المراجع إخطار المختصين بحوكمة المنشأة بأن هنالك إجراء سيتخذ

تقرير المراجع مستقبال في حالة عدم قيام اإلدارة بالخطوات الالزمة للتأكد من أن كل األشخاص الذين 

استلموا القوائم المالية السابقة وتقرير المراجع السابق قد أخطروا بالوضع الجديد. قد يطلب المراجعين 

ا في االعتبار إبالغ الهيئة القانونية المختصة. تعتمد المشورة القانونية كما أن عليهم أيضا أن يضعو

اإلجراءات المتخذة على حقوق وواجبات المراجعة النظامية  وتوصيات مستشاري المراجع. 

(ISSAI/1560.17;P8) 

 إقرار اإلدارة 5.1.3

دليل على المراجع الحصول على خطاب أو بيان إقرار من اإلدارة مستخدما النموذج الموحد للخطابات ك

مراجعة. يغطي هذا القالب كل الجوانب ذات الصلة التي يجب على اإلدارة اإلقرار بمسؤوليتها عنها، كعرض القوائم 

المالية طبقا إلطار إعداد التقرير المالي المطبق. ال يمثل خطاب اإلدارة  دليل مراجعة كاف في حد ذاته لكنه ضروري، 

تحصل عليها خالل القيام بإجراءات المراجعة. ينبغي للمراجعين معرفة ويجب أن يدعم بأدلة المراجعة األخرى الم

الشخص )األشخاص( الذين تطلب منهم خطابات االدارة"عادة من الدستور الساري". يكون المسئول عن الحسابات أو 

ل عنه في خطاب المسؤول عن إقرار اإلدارة. يجب أن تذكر تفاصيل إقرار اإلدارة ومن المسئو –في العادة  -السكرتير 

 (. ISSAI -1580.3;4;6; P6التعاقد. )

ينبغي أن يكون تاريخ  إقرار اإلدارة أقرب ما يكون عمليا من تاريخ تقرير المراجع. ينبغي أن تغطي إقرار 

اإلدارة المكتوبة كافة القوائم المالية طوال فترة المراجعة، وتأخذ عادة شكل خطاب إقرار اإلدارة موجه للمراجع. 

 (ISSAI / 1580.14;15; P8خطاب إقرار اإلدارة" )  AS 2جع إلى "ار

 يجب على المراجع مطالبة اإلدارة بخطاب إقرار مكتوب بخصوص مسؤوليتها تجاه الغير، وما إذا كان:

  العرض المالي للقوائم المالية مطابقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق ويحوي كافة المعامالت ذات

 الصلة

 وتطبيق الرقابة الداخلية لمنع واكتشاف األخطاء تصميم 

 يوفر للمراجع كل المعلومات والمستندات ذات الصلة 



 

 

 

 

 

 

346 
 

  تغطي أي جوانب إضافية أخرى ضرورية بما فيها المقترحات المهمة الخاصة بالتقديرات المحاسبية

بما فيها تقرير  -واألحداث الهامة وتحديث األرقام المقارنة. يجب االهتمام بمسؤوليات اإلبالغ األخرى 

 (ISSAI /1580.9; 10; 11; 13; P5(   )ISSAI / 1710عند الضرورة.) –عدم االمتثال للسلطات 

  يجب توفير الحد األدنى عند مطالبة المراجع لإلدارة باإلبالغ عن التحريفات والقصور في الرقابة

لضرورته. قد يطالب المراجع في بعض الحاالت اإلدارة بقائمة بكافة التحريفات ونقاط الضعف المكتشفة 

 (ISSAI 1580 / P7في الرقابة وإن صححت الحقا. )

في موثوقية إقرار اإلدارة  –عند الضرورة  –التحري عن المالبسات وإعادة النظر  ينبغي على المراجع

األخرى التي أعدتها اإلدارة إذا كان خطاب اإلقرار غير متسق أو متعارض مع أدلة المراجعة األخرى. 

 ينبغي على المراجع في هذه الحاالت  القيام بإجراءات مراجعة أخرى للحصول على التأكيد المناسب.

ينبغي أيضا على المراجع االهتمام بحاالت عدم االتساق والتوافق فيما يتعلق بالكفاءة والنزاهة والقيم 

 / ISSAIاألخالقية لإلدارة، كما ينبغي عليه أيضا األخذ في االعتبار األثر الممكن على تقرير المراجعة. )

1580. 16; 17; 18) 

توفر إقرار اإلدارة الذي يعتبره المراجع ضروريا، ينبغي على المراجع مناقشة اإلدارة إذا لم 

كما ينبغي عليه إعادة تقييم نزاهة اإلدارة ويأخذ في الحسبان أثر ذلك على التقرير. ينبغي على المراجع 

حجب الرأي إذا استنتج وجود شبهات كافية في نزاهة اإلدارة، وبذا تعتبر اإلقرارات غير موثوق بها أو 

 ( ISSAI / 1580.19; 20 P9ب على المراجع إعداد تقرير منفصل للمشرع. )غير مناسبة. كما يج

 االلتزام بأخالقيات المهنة: 5.1.4

ينبغي على المراجعين عند إعداد التقرير إعادة النظر في التزامهم بأخالقيات المهنة طوال فترة 

قيات المهنة. )أرجع إلى المراجعة. يجب أن يمأل كل عضو في فريق المراجعة ورقة عمل االلتزام بأخال

 االلتزام بأخالقيات المهنة( AS 6ورقة العمل 

 حسب الفهرست -مراعاة التحريفات المكتشفة : 5.1.5

 تقييم أثر التحريفات

يجب على المراجعين تكوين رأي عن القوائم المالية واستنتاج ما إذا كانت هذه القوائم ككل 

 (ISSAI /1450.1خالية من أي تحريف جوهري. )

التحريف هو فرق بين المبلغ والتصنيف والعرض أو اإلفصاح لبند بالقوائم المالية وبين المبلغ 

والتصنيف والعرض أو اإلفصاح المطلوب للبند طبقا إلطار إعداد القوائم المالية أو التشريع. تنتج 

انت القوائم المالية التحريفات عن الخطأ أو االحتيال.يجب على المراجعين األخذ في االعتبار ما إذا ك

 (.ISSAI /1450.4تعطي رأيا حقيقيا وعادال مع مراعاة القوانين واللوائح كما هو مطلوب. )
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ينبغي على المراجع تقييم أثر التحريفات المكتشفة على المراجعة وأثر التحريفات المجمعة غير 

لتحريفات في القطاع العام المصححة في القوائم المالية من أجل تكوين رأي. إضافة إلى ذلك تتضمن ا

 (.ISSAI /1450.3حاالت عدم االلتزام بالتشريعات الشئ الذي يحتاج أيضا إلى تقييم. )

 -ينبغي على المراجعين في هذه المرحلة :

  تجميع التحريفات الغير طفيفة وتقييم ما إذا كانت هذه التحريفات مهمة نسبيا. )ارجع إلى ورقة عملSP 1. 

 تخطيط األهمية النسبية(

  .)تجميع التحريفات ألي عنصر أو مجموعة عناصر )عناصر المصروفات واإليرادات واألصول ....الخ

 ال نخصم تحريفات النفقات واإليرادات مجتمعة بل ننظر إلى كل منها على حدة.

 ينبغي على المراجع االهتمام بـ:

o   عوامل األهمية النسبية الكمية والنوعية.حجم وطبيعة التحريفات مع األخذ في االعتبار 

o  أرجع لورقة العمل( .أثر التحريفات غير المصححة الخاصة بالفترات السابقة AS.5  .)فروقات المراجعة

(ISSAI/1450.5.11) 

  مراعاة ما إذا كانت طبيعة وحدوث التحريفات تشير إلى أن الخطر األولي لمستوى التحريف النسبي

 (ISSAI / 1450.6المالية ال يزال مقبوال. ) المكتشف في القوائم

  إعادة حساب األهمية النسبية النهائي والتقرير عن مدى اختالفها عن األهمية النسبية األولية. إذا ثبت ذلك

 (ISSAI1450.10يجب مراعاة أثر أي تغيير في األهمية النسبية والمخاطر على خطة المراجعة. )

  المجمعة خالل فترة المراجعة كافية وقاطعة وهل يجب تمديد إجراءات مراعاة ما إذا كانت األدلة

 المراجعة لتقصي مشاكل بعينها.

علي مراجعي القطاع العام تقييم هذه األهداف بصورة منفصلة عندما تكون لديهم مسؤوليات تقرير إضافية 

 ( ISSAI / 1450 P5ذات صلة بعدم االلتزام بالسلطات وقصور الرقابة. )

على المراجع أن يضع في االعتبار أنه في حاالت معينة تكون هنالك إمكانية حدوث تحريفات ينبغي 

متعلقة بمبالغ بسيطة وبتجميعها يكون لها أثر ملموس على القوائم المالية. على سبيل المثال ، أي خطأ في 

هذه  . في مثلإجراءات نهاية الشهر قد يكون مؤشرا لتحريف مادي محتمل إذا تكرر ذلك الخطأ شهريا

ع لم يحرف ماديا.   الحاالت يجب زيادة العينة الخاضعة لالختبار للتأكد من أن رصيد الحساب المراج 

يمكن أن تشمل أهداف المراجعة االلتزام باللوائح والقوانين وفعالية الرقابة الداخلية اعتمادا على تفويض 

 المراجعة. 

 يفات التالية على أنواع التحريفات المكتشفة:تنطبق التعر
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  قصور الرقابة )ضعف الرقابة(: هو الوضع الذي ال يسمح فيه تصميم أو عملية الرقابة لإلدارة أو العاملين

باكتشاف أو منع التحريفات المادية في حينها. يجب أن تقيد مثل هذه الحاالت في تفاصيل النظام. )أرجع 

 (DPF 1إلى ورقة العمل 

  انحراف الرقابة: هو إخفاق الوحدة  في متابعة أو تطبيق اإلجراء الالزم للرقابة على معاملة. تكتشف

( من حاالت عدم االلتزام DPF 7انحرافات الرقابة عادة عبر االختبارات الرقابية.)أرجع لورقة العمل 

لميزانية الخاصة بالمعاملة. بالسلطات اإلخفاق في االلتزام باللوائح والقوانين بما فيها سلطة تصديق ا

 تالحظ حاالت عدم االلتزام بالسلطات من خالل  التعرف على أوجه القصور واالنحراف.

 إبالغ اإلدارة وتصحيح االنحرافات: 

ينبغي إبالغ المستوى المناسب لإلدارة بكل نتائج المراجعة في التوقيت المناسب. )أرجع إلى 

خطاب اإلدارة( ينبغي على المراجع أن يطلب من  R1و  –مطلوبات المراجعة  .OC2ورقتي العمل 

اإلدارة ضبط القوائم المالية. يجب أن تدرج التحريفات المكتشفة الناجمة عن ضعف الرقابة الداخلية وعدم 

االلتزام بالسلطات في تقرير المراجع حتى وإن صححتها اإلدارة.ينبغي على المراجعين أيضا إبالغ 

دارة والمختصين بالحوكمة وأي طرف ثالث بعدم االلتزام بالتشريع وضعف الرقابة الداخلية كما هو اإل

 (ISSAI /1450.8مطبق. )

إذا فحصت اإلدارة نوع من المعامالت وأرصدة الحسابات أو اإلفصاح، بناءا على طلب 

إضافية ليحدد إذا ما المراجع وصححت األخطاء المكتشفة، فعلى المراجع أن يطبق إجراءات مراجعة 

زالت هنالك تحريفات. ال ينطبق هذا الشرط على حاالت عدم االلتزام بالسلطات وانحرافات الرقابة. إذا 

كانت المعاملة غير قانونية وظاهرة بطريقة صحيحة في القوائم المالية أو لم تتبع فيها إجراءات الرقابة 

 ISSAIام بالسلطات أو االنحراف والقصور في الرقابة. )فإنها  تمثل بطبيعتها حالة من حاالت عدم االلتز

/1450.7) 

ينبغي على المراجع االهتمام بمبررات رفض اإلدارة تعديل القوائم المالية المحتوية على تحريفات 

 (ISSAI /1450.9مادية وتقييم ما إذا كانت هذه المسألة تتطلب تعديال في تقرير المراجع. )

ول على مكتوب بأن اإلدارة ترى أن أثر التحريفات الغير مصححة غير هام ينبغي على المراجع الحص

على القوائم المالية وفعالية الرقابة الداخلية وفي نطاق سلطاتها. يمكن تعديل المكتوب إذا اكتشف المراجع 

 (ISSAI /1450.14; P8حاالت عدم التزام بالسلطة أو قصور في الرقابة. )

م التحريفات في القوائم المالية وحاالت عدم االلتزام بالنظم والقوانين ينبغي على المراجعين تقيي

وانحرافات الرقابة على نحو منفصل عندما يتطلب تفويض المراجعة ذلك. على المراجع أن يضع في 

االعتبار األثر عند إبداء رأيه في التقرير  إذا استنتج أو لم يستطع التقرير ما إذا كانت القوائم المالية 

كل قد حرفت. يمكن تقييم كل مسؤولية على حدة عندما تكون هنالك مسؤوليات تقرير إضافية ك

للمراجعين. على سبيل المثال إذا طلب من المراجعين التقرير عن حاالت عدم االلتزام بالقوانين 



 

 

 

 

 

 

349 
 

ال عن واللوائح فإن تقييمهم عما إذا كانت الوحدة قد التزمت بالقوانين واللوائح يمكن أن يكون منفص

تقييمهم ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات. يمكن أن تكون التحريفات  وحاالت عدم 

االلتزام باللوائح والقوانين متداخلة مما يزيد إمكانية مخاطر التحريفات والعكس. على سبيل المثال 

 يمكن أن تمثل التحريفات حاالت عدم االلتزام بالسلطات.

جعون ما إذا كانت االنحرافات عن الرقابة تمثل قصوراً في الرقابة. يقيِّم المراجعون يقرر المرا

 في مثل هذه الحاالت المعالجات الرقابية ليقرروا ما إذا تحققت األهداف الرقابية.

 االتصال بالمختصين بالحوكمة واألطراف األخرى:

 ينبغي على المراجع االتصال بالمختصين بالحوكمة بخصوص:

 حريفات الغير المصححة وأثرها سواء أن كانت منفردة أو مجتمعة في فقرة الرأي في تقرير المراجع ما الت

 لم يكن ذلك محظور قانونا.

 ( .أثر التحريفات غير المصححة الخاصة بالفترات السابقة المؤثرة على القوائم المالية الحاليةISSAI 

/1450.12; 13) 

 حاالت عدم االلتزام بالسلطات وقص( .ور الرقابةISSAI /1450 P6) 

  أي مسألة أخرى قد تؤدي لتعديل رأي المراجعة، وأي تأكيدات هامة وأي مسألة أخرى يمكن أن تضمن

(                 ISSAI /1705.28;19;P13في تقرير المراجع إضافة إلى الصيغة المقترحة لهذه الفقرات. )

(ISSAI /1706.9;P7) 

اإلبالغ عن كل التحريفات حتى تلك التي صححتها الوحدة وكل قصور في الرقابة يتوقع من المراجعين 

)بما فيها المتكررة( وحاالت عدم االلتزام بالسلطات. قد يكون هذا هو الحال طالما أن الوحدة الخاضعة 

بة للمراجعة قد تشكل جزء محدود من هيكل نظام رقابة القطاع العام الواسع. لذا قد يكون لقصور الرقا

تداعيات من منظور أوسع. إن قرار مراجعي القطاع العام لمن يتم إبالغه عن حاالت عدم االلتزام 

 بالسلطات وقصور الرقابة يكون مبنيا على الحكم المهني ويتأثر بـالعوامل التالية:

 التجربة في بيئة القطاع العام 

 طبيعة وتكرار األحداث 

  الوحدة أو الوحدات األخرى التي يكون لدى المختصين بالحوكمة ما إذا كانت هنالك أحداث مشابهة في

 (ISSAI -1706 P8مسؤوليات تجاهها)

يقوم العديد من المراجعين بالتبليغ عن كل الحاالت المكتشفة لعدم االلتزام باللوائح والقوانين. يمكن لبعض 

بتصحيح أي حالة لعدم االلتزام  أن تأمر الوحدة –وفقا لقانونها الرسمي  –منظمات مراجعة القطاع العام 

باللوائح والقوانين. يقرر مراجعو القطاع العام ما إذا كانت مثل هذه الحاالت ستضعف استقالليتهم.     

(ISSAI/1450 P10 ) 
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يستخدم المراجعون الطرق المتبعة في دائرة اختصاصهم لتبليغ المختصين بالحوكمة. قد يتم استدعاء 

ئج مراجعة القوائم المالية أمام المشرع. قد يبلغ المراجعين كذلك عن التحريفات المراجعين للشهادة بنتا

 /ISSAIوحاالت عدم االلتزام بالسلطات وقصور الرقابة ألي جهات إضافية كالمسؤولين الحكوميين. )

1450 P7) 

فقا على المراجعين إبالغ المختصين بالحوكمة أو المشرع عند عدم التزامهم بالتاريخ النهائي و

 (ISSAI / 1700 P13للتشريع كما هو مطبق.)

 التوثيق واإلثبات:

 ينبغي على المراجع توثيق:

 . كل التحريفات إال إذا كانت بسيطة بدرجة ملحوظة وما إذا كانت قد صححت 

 .المبالغ التي حرفت وتعد بسيطة بشكل واضح 

 .انحرافات الرقابة المكتشفة ما إذا كانت تمثل قصورا في الرقابة 

 قاط القصور في الرقابة الغير ناجمة عن انحرافات الرقابة.ن 

 .الحاالت المكتشفة لعدم االلتزام بالسلطات 

  االستنتاجات مثل :  آثار  التحريفات غير المصححة وحاالت عدم االلتزام بالنظم والقوانين وقصور

ل فروقات المراجعة ( )ارجع إلى ورقة العم ISSAI 1450.15)  .الرقابة, وأساس هذه االستنتاجات 

AS.5.) 

 مراعاة المسائل البيئية في مراجعة القوائم المالية: 5.2

وقد يكون لها في ظروف معينة اثر  –لقد صارت مسائل البيئة مهمة لعدد متزايد من الوحدات 

ملموس على القوائم المالية.  هذه المسائل ذات أهمية متزايدة لمستخدمي القوائم المالية.  يعتبر االعتراف 

 والقياس اإلفصاح عن هذه المسائل مسؤولية اإلدارة.  

 .يمكن أن تكون المسائل البيئية معقدة ولذا قد تتطلب مزيدا من اهتمام المراجعين

 يوفر هذا القسم مساعدة عملية للمراجعين بوصف اآلتي:

 .االعتبارات الهامة للمراجع المتعلقة بمسائل البيئة لدي مراجعته للقوائم المالية 

 .أمثلة لآلثار الممكنة لمسائل البيئة على القوائم المالية 

  ى وطبيعة وتوقيت إجراءات يقرر مد –هذا السياق -مرجع يرتكز عليه المراجع عند إبدائه رأيا مهنيا في

 المراجعة.
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 االعتبارات المتعلقة بمسائل البيئة:    5.2.1

ينبغي على المراجع عند التخطيط والقيام بإجراءات المراجعة والتقييم وتقرير النتائج أن يضع 

الية.  غير أن في االعتبار أن عدم التزام  الوحدة  بالقوانين واللوائح قد يترك أثرا ملموسا  على القوائم الم

المراجعة غير متوقع منها أن تكتشف حاالت عدم االلتزام بالقوانين واللوائح , على وجه الخصوص فيما 

يتعلق بالتزام الوحدة  بالقوانين واللوائح البيئية فان هدف المراجع ليس تخطيط المراجعة لكشف مخالفات 

ية لتكوين استنتاج عن التزام الوحدة بالقوانين قوانين ولوائح البيئة وليس القيام بإجراءات مراجعة كاف

 واللوائح البيئية أو كفاية ضوابطها على األمور البيئية.

يجب مالحظة أن طبيعة ونطاق ارتباطات مراجعة القطاع العام قد تكون متأثرة بالتشريع 

فيما يتعلق والالئحة والمراسيم والتوجهات الوزارية التي تفرض مسؤوليات مراجعة إضافية وتقرير 

 بالقضايا البيئية.

ان الحاجة إلى االهتمام بمدى اعتبارات المسائل البيئية في مراجعة القوائم المالية تعتمد على 

حكم المراجع مثل ما إذا كانت المسائل البيئية تقود إلى رفع خطر التحريف المادي في القوائم المالية.  قد 

راءات مراجعة خاصة، على ان يستخدم المراجع حكما مهنيا ال يكون ضروريا في حاالت معينة اتخاذ إج

في حاالت أخرى ليقرر طبيعة وتوقيت نطاق إجراءات المراجعة المعينة الضرورية للحصول على دليل 

مراجعة كاف ومالئم بعدم وجود تحريف مادي بالقوائم المالية.  إذا لم يكن لدى المراجع الكفاءة المهنية 

ات فعليه البحث عن استشارة فنية من ذوي االختصاص ، كالمحامين والمهندسين للقيام بهذه اإلجراء

 وخبراء البيئة اآلخرين.

نحتاج عادة إلى المهارات الفنية لخبراء البيئة الستخالص ما إذا كانت الوحدة ملتزمة باللوائح 

 والقوانين ا لبيئية الموجودة ،  الشيء الذي ال يتوقع من المراجع امتالكه.

 األثر على القوائم المالية:  5.2.2

قد يحتاج مراجعو القوائم المالية بالوحدات الحكومية ووحدات القطاع العام األخرى إلى 

االهتمام باالعتراف والقياس  واإلفصاح عن أي التزامات أو طوارئ خاصة بالضرر البيئي.  قد تظهر 

ها بالضرر الناتج .  قد تظهر االلتزامات أو االلتزامات والطوارئ عند إبالغ الوحدة أو إحدى وكاالت

الحاالت الطارئة في القطاع العام عندما تقبل الحكومة مسؤولية التنظيف أو التكاليف األخرى المتعلقة 

 بالضرر الذي سببه اآلخرون،  على سبيل المثال إذا لم تحمل المسؤولية أو تنسب لآلخرين.  
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 المالية: تؤثر األمثلة التالية على القوائم

 .قد تقتضي القوانين واللوائح البيئية تخفيض قيمة األصول وبالتالي الحاجة إلى كتابة القيمة الحالية 

  قد يكون للفشل في االلتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بالمسائل البيئية مثل االنبعاث أو التخلص من

 والتعويض أو التكاليف القانونية.النفايات أو تغيير التشريع أثرا رجعيا يستحق المعالجة 

  التنقيب عن النفط والغاز أو –على سبيل المثال -تتحمل بعض الوحدات في الصناعات المستخلصة(

التعدين( ومصنعي المواد الكيميائية وإدارة النفايات االلتزام البيئي كجزء مباشر من صميم عملياتها 

 اإلنتاجية.

 بادرة الطوعية ،على سبيل المثال قد تكتشف وحدة ما تلوثا على األرض ، قد تنبع االلتزامات البناءة من الم

وتقرر معالجته على الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا بسبب قلقها على سمعتها على المدى الطويل 

 وعالقتها بالمجتمع.

 وف قد تحتاج الوحدة ان تفصح في اإليضاحات عن وجود التزام طارئ عندما ال يمكن تقدير المصر

 المتعلق بالمسائل البيئية.

  في حاالت حرجة قد يؤثر عدم االلتزام باللوائح والقوانين البيئية على استمرارية الوحدة وبالتالي على

 اإلفصاح وأساس إعداد القوائم المالية.

 مرشد تطبيق الحكم المهني: 5.2.3

 معرفة النشاط:

رة على نشاط الوحدة وصناعتها على المراجع أن يضع في الحسبان الظروف المهمة المؤث

 كمشاكل ومتطلبات البيئة ليكون على دارية بنشاطها.

 عموما هنالك إمكانية تعرض أي وحدة خاضعة للقوانين واللوائح البيئية لخطر بيئي هام 

 الخطر المالزم:

 أمثلة للخطر البيئي على مستوى القوائم المالية:

  أو المتطلبات التعاقدية.خطر تكاليف االلتزام الناجم عن التشريع 

 ,خطر عدم االلتزام بالقوانين واللوائح البيئية 

 .التأثيرات الممكنة لمتطلبات معينة للبيئة على العمالء وردود أفعالهم تجاه سياسات الوحدة البيئية 

ربط هذا –في حالة اعتباره الخطر البيئي عنصرا هاما في تقدير الخطر المالزم  -ينبغي على المراجع  

 التقدير بأرصدة الحسابات الكبيرة وتصنيفات العمليات تحت المراجعة إلعداده لبرنامج المراجعة.

 أمثلة للخطر البيئي على مستوى أرصدة الحسابات وتصنيفات العمليات:
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 .مدى اهتمام التقديرات المحاسبية المعقدة بالمسائل البيئية في أرصدة الحسابات 

 ت غير العادية المتضمنة للمسائل البيئية.مدى تأثر رصيد الحساب بالعمليا 

 المحاسبة والرقابة الداخلية:

إن تصميم وتفعيل الرقابة الداخلية للمساعدة في تحقيق أقصى حد ممكن عمليا من كفاءة وتنظيم أداء 

 العمليات بما فيها الجوانب البيئية هو مسؤولية اإلدارة.

القوائم المالية للوحدة  فانه في هذه الحالة يحتاج إذا رأى المراجع ان للمسائل البيئية اثر على 

لفهم سياسات الوحدة العامة وإجراءاتها الخاصة بالمراقبة والتحكم في المسائل البيئية من اجل تخطيط 

المراجعة وإعداد منهجية مراجعة فعالة.  يهتم المراجع في هذه الحاالت فقط بالرقابة البيئية )داخل وخارج 

 والرقابة الداخلية(التي تعتبر ذات صلة بمراجعة القوائم المالية. أنظمة المحاسبة

 الرقابة البيئية:

 قد تشمل عوامل الحصول على وفهم الرقابة البيئية والمسائل ذات الصلة بها التالي:

 .أداء مجلس اإلدارة ولجانه المختصة بالضوابط البيئية للوحدة 

 يا البيئية.فلسفة وأسلوب تشغيل ومنهج اإلدارة في القضا 

  الهيكل التنظيمي للوحدة وطرق إسناد المسؤوليات والسلطات للتعامل مع مهام التشغيل البيئية والمتطلبات

 التنظيمية.

  نظام الرقابة اإلدارية الذي يشمل مهام المراجعة الداخلية وسياسات  وإجراءات أداء الموظفين والتقسيم

 األمثل للواجبات.

 

 إجراءات الرقابة:

 لسياسات وإجراءات الضوابط البيئية: أمثلة

 .رصد االلتزام بالسياسات البيئية للوحدة والقوانين واللوائح البيئية ذات الصلة 

  اقتناء نظام معلومات بيئي مالئم يشمل على سبيل المثال:  تسجيل الكمية الموجودة من اإلنبعاثات والنفايات

لمصلحة ونتائج عمليات التفتيش التي أجرتها السامة والخصائص البيئية للمنتج وشكاوى أصحاب ا

 الوكاالت المختصة واألحداث وآثارها....الخ.

  مطابقة المعلومات البيئية مع المعلومات المالية ذات الصلة؛ على سبيل المثال الكميات الموجودة من

 نفايات اإلنتاج وربطها بتكلفة التخلص من النفايات.

  والطوارئ ذات الصلة المؤثرة على الوحدة.تحديد المشاكل البيئية المحتملة 
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  إذا كان لدى الوحدة ضوابط بيئية فعلى المراجع أيضا مساءلة األشخاص القائمين على هذه الرقابة ما إذا

 كان للمسائل البيئية المكتشفة أثرا ماديا على القوائم المالية.

 خطر الرقابة:

ل البيئية في تقييم خطر الرقابة وأي اختبارات يجب على المراجع أن يضع في االعتبار تأثير المسائ

 ضرورية على الرقابة لدعم ذلك التقييم بعد فهم أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية.

 اعتبارات اللوائح والقوانين:

تقع مسؤولية الحماية واكتشاف حاالت عدم االلتزام على عاتق اإلدارة. يجب على اإلدارة أن 

والقوانين  الملزمة بمعالجة التلوث البيئي الناتج عن األحداث الماضية،  تضع في الحسبان اللوائح

والتراخيص البيئية التي تحدد في حاالت خاصة ظروف تشغيل الوحدة من منظور بيئي ، ومتطلبات 

 السلطات التنظيمية فيما يخص المسائل البيئية.

وقد يترتب عليها التزامات  قد يكون لتغيير التشريع البيئي أثرا كبيرا على عمليات الوحدة

 مرتبطة بأحداث ماضية لم يشملها التشريع.

تشمل مسؤوليات الحكومة رصد االلتزام باللوائح والقوانين المرتبطة بالمسائل البيئية أيضا. تقع 

 -على سبيل المثال  -مسؤولية الرصد تحديدا على وكالة أو وكاالت بعينها في القطاع العام. على المراجع  

يضع في االعتبار عند مراجعة القوائم المالية لهذه الوكالة أو وكاالت الرقابة المسؤولة عن فرض أن 

وتحصيل الغرامات المناسبة .  في الحاالت غير المعالجة يجب األخذ في الحسبان االعتراف والقياس 

 اإلفصاح عن أي طوارئ أو التزامات.

 اإلجراءات األساسية:

 التي قد يقوم بها المراجع لكشف التحريفات المادية الناتجة عن المشاكل البيئية:أمثلة إلجراءات أساسية 

  االهتمام بوقائع اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المراجعة أو أي لجان فرعية أخرى للمجلس خاصة

 المسؤولة عن المسائل البيئية.

  أي مسائل بيئية حالية أو يمكن حدوثها االهتمام بالمعلومات العامة المتاحة عن الصناعة لألخذ في االعتبار

 مستقبال.  االهتمام أيضا بتعليقات اإلعالم المتاحة إن وجدت.

 .االهتمام بتقارير خبراء البيئة عن الوحدة مثل :  تقييم الموقع أو دراسات اآلثار البيئية 

 .االتصال بالوكاالت المختصة 

 .االتصاالت بمحامي الوحدة 
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 استخدام عمل اآلخرين:

يجب على المراجع االهتمام بأثر النتائج إذا أقرت أو أفصح عنها في القوائم المالية استخدم 

 عمل الخبير البيئي .

على المراجع أن يهتم بما إذا كان المراجعين الداخليين قد تناولوا الجوانب البيئية لعمليات 

 الوحدة كجزء من أنشطة المراجعة الداخلية.

 وصنفت نتائجها كدليل مراجعة للقوائم المالية يجب على المراجع أن:إذا أجريت مراجعة بيئية 

 .يهتم بأثر نتائج المراجعة البيئية على القوائم المالية 

 .تقييم الكفاءة المهنية وموضوعية مراجع البيئة وفريق المراجعة 

 لقوائم المالية.الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة بأن نطاق مراجعة البيئة كاف ألغراض مراجعة ا 

 .تقييم مالئمة عمل مراجع البيئة كدليل مراجعة 

 التأمين:

ينبغي على المراجع االستفسار عن تغطية التأمين الحالي )السابق( لمخاطر البيئة ومناقشة ذلك 

 مع اإلدارة.

 إقرار اإلدارة:

قوائم المالية الحصول على إقرار مكتوب من اإلدارة  بأنها راعت آثار المسائل البيئية على ال

 وليس لها علم بأي تحريفات مادية ناجمة عن المسائل البيئية.

 الوحدات التابعة:

على المراجعين االستفسار عن الوحدات الفرعية التابعة ومدى التزامها باللوائح والقوانين 

 البيئية ذات الصلة وتأثيراتها الممكنة على القوائم المالية.

 المراجعة البيئية:

 مراجعة البيئة شائعة في صناعات بعينها.صارت 

لمصطلح المراجعة البيئية معان متعددة .  قد يجري مراجعة البيئة خبراء خارجيين أو داخليين )في بعض 

األحيان يشمل المراجعين الداخليين( وفقا لتقدير إدارة الوحدة.  يمكن ألشخاص من مختلف التخصصات 

لبيئية.  غالبا ما ينجز العمل فريق متعدد التخصصات.  يتم القيام أن يكونوا مؤهلين ألداء المراجعة ا

 بالمراجعة البيئية عادة بناءا على طلب اإلدارة وألغراض داخلية.
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لكنها  –قد تعالج المراجعة البيئية عدة مشاكل تشمل تلوث الموقع أو االلتزام باللوائح والقوانين البيئية 

 ة األداء البيئي.ليست بالضرورة معادلة لتقرير مراجع

 قد يعتبر مراجع القوائم المالية للوحدة نتائج المراجعة البيئية دليال مناسبا للمراجعة.

 المعايير الهامة التي تؤخذ في االعتبار:

 .أثر نتائج المراجعة البيئية على القوائم المالية 

 اختيارهم من موظفي  كفاءة ومهارة فريق المراجعة البيئية وموضوعية المراجعين خاصة عندما يتم

 الوحدة.

 .نطاق المراجعة البيئية الذي يشمل ردود فعل اإلدارة تجاه توصيات المراجعة البيئية وكيفية إثباتها 

 . االهتمام المهني الالزم الذي يوليه الفريق للمراجعة البيئية 

 .التوجيه واإلشراف و تنقيح المراجعة 

 التقرير:

القوائم المالية بما إذا كانت تأثيرات المسائل البيئية تعالج يهتم المراجع عند تكوين رأي عن 

 بطريقة مناسبة أو مفصح عنها وفقا إلطار إعداد التقرير المالي المالئم .

يقوم المراجع باإلضافة إلى ذلك باالطالع على أي معلومات أخرى واجب إدراجها في القوائم المالية 

 ائل البيئية.الكتشاف أي تضاربات واضحة متعلقة بالمس

قد يلزم المراجعين في بعض األقطار بالتقرير عن حاالت عدم االلتزام باللوائح البيئية التي اكتشفت أثناء 

 مراجعة القوائم المالية، بغض النظر عّما إذا كانت تؤثر على القوائم المالية أم ال.

 -التجارة االلكترونية : 5.3

القوائم المالية عندما يكون للوحدة نشاط تجاري عن الهدف من هذا القسم هو إرشاد مراجعي 

 طريق الحاسب اآللي المرتبط بشبكة عامة كاالنترنت.

 يصف هذا القسم:

 المهارات والمعرفة 

 المعرفة بالنشاط 

 تحديد المخاطر 

 اعتبارات الرقابة الداخلية 

 .تأثير السجالت االلكترونية على أدلة المراجعة 
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 المهارات والمعرفة:

مستويات المعرفة والمهارة المطلوبة لفهم تأثير التجارة االلكترونية على المراجعة وفقا  تتباين

لمدى تعمق الوحدة في التجارة االلكترونية.  يهتم المراجع بما إذا كان  لدى األشخاص المكلفين بهذا العمل 

 المعرفة الالزمة بتقنية المعلومات والتجارة االلكترونية للقيام بالمراجعة.

قد  يقرر المراجع في بعض الحاالت االستعانة بخبير، إذا رأى انه من المناسب اختبار نظام 

الحماية بمحاولة اختراق النظام مثال.  يهتم المراجع أيضا بمدى تكامل عمل الخبير مع عمل اآلخرين  في 

 المراجعة واإلجراءات المتخذة تجاه المخاطر التي كشف عنها عمل الخبير.

 النشاط:المعرفة ب

قد يكون لنمو التجارة االلكترونية أثرا واضحا على بيئة النشاط التجاري التقليدي.  ينبغي على  

المراجع أن يكون على دراية بالنشاط لفهم وتحديد األحداث والمعامالت والممارسات التي قد يكون لها أثرا 

 واضحا على القوائم المالية أو تقرير المراجع.

اجع بالنشاط ضرورية لتقييم أهمية التجارة االلكترونية ألنشطة الوحدة تعتبر معرفة المر

وآثارها على مخاطر المراجعة. على المراجع االهتمام بالتغييرات في بيئة الوحدة المنسوبة للتجارة 

 االلكترونية وتحديد مخاطر التجارة االلكترونية المؤثرة على القوائم المالية.

بالتأثيرات التالية على القوائم المالية لمعرفة ومواكبة نشاط الوحدة الخاضعة  يجب على المراجع االهتمام

 للمراجعة :

 .أنشطة الوحدة التجارية وصنعتها 

 .إستراتيجية التجارة االلكترونية للوحدة 

 .مدى نشاطات التجارة االلكترونية للوحدة 

 .ترتيبات الوحدة لالستعانة بمصادر خارجية 

 تحديد المخاطر:

اإلدارة العديد من المخاطر المتعلقة بالتجارة االلكترونية للوحدة  كانعدام النزاهة في تواجه 

 المعامالت الذي تتفاقم آثاره مع انعدام خط مراجعة سليم سواءا في صيغته الورقية أو االلكترونية.

بة تعالج الوحدة مخاطر عمل بعينها ناشئة عن التجارة االلكترونية بتطبيق بنية تحتية مناس

للحماية والرقابة والتي تتضمن عموما معايير تضمن شفافية المعامالت والخصوصية ونظم لحماية 

 المعلومات.
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يستخدم المعرفة التي تحصل عليها في تحديد تلك األحداث والمعامالت والممارسات المتعلقة 

قد ينتج عنها  –لمراجع في حكم ا –بمخاطر العمل الناجمة عن أنشطة التجارة االلكترونية للوحدة والتي 

 تحريف ملموس في القوائم المالية أو يكون لها أثرا هاما على إجراءات أو تقرير المراجع.

 الرقابة الداخلية:

يمكن استخدام أنظمة الرقابة الداخلية لتخفيف المخاطر العديدة المتعلقة بالتجارة االلكترونية .  

طبقتها الوحدة على أنشطة التجارة االلكترونية الخاصة بها،  يهتم المراجع ببيئة وإجراءات الرقابة التي 

ومدى مالئمتها وتأكيدها للقوائم المالية.  في بعض الحاالت عندما تكون أنظمة التجارة االلكترونية مثال 

ذات تقنية متقدمة وعندما يكون حجم المعامالت عاليا أو عندما يكون الدليل االلكتروني الذي يشمل متابعة 

سل المراجعة غير موجود قد يقرر المراجع انه من غير الممكن تخفيض خطر المراجعة إلى مستوى تسل

منخفض مقبول باستخدام اإلجراءات األساسية فقط ؛ يستخدم في هذه الحاالت غالبا تقنية مراجعة بمساعدة 

 ( CAATsالحاسوب )

 أدلة المراجعة:

ارة االلكترونية ،  وان السجالت االلكترونية قد ال يكون هنالك أي سجالت ورقية لعمليات التج

أكثر عرضة  من السجالت الورقية للتلف أو التعديل دون ترك أي أدلة على هذا اإلتالف أو التعديل.  على 

المراجع أن يهتم بما إذا كانت سياسات امن المعلومات وأنظمة الرقابة المتبعة كافية لمنع أي تغيير غير 

 السجل المحاسبي أو األنظمة التي تمد األنظمة المحاسبية بالبيانات.معتمد على النظام أو 

يمكن للمراجع  اختبار أنظمة الرقابة اآللية كفحص نزاهة السجالت وأختام التاريخ االلكترونية 

والتوقيع الرقمي وضبط اإلصدارات عندما يشكك في نزاهة األدلة االلكترونية.  يمكن للمراجع القيام 

جعة إضافية اعتمادا على تقييمه لهذه الضوابط كتأكيد تفاصيل المعامالت أو أرصدة بإجراءات مرا

 حسابات الطرف الثالث.

 قائمة الفحص الذاتي:

 الجزء الخامس:  ملخص المراجعة

 لتحقيق غرضك:

 هل قمت بجمع أدلة إثبات كافية ومناسبة لتأييد عناصر المراجعة والتوكيدات ذات الصلة؟ 

  مراجعتك وإجراءاتها وأدلتها االستنتاجات التي توصلت إليها؟هل تدعم توكيدات 

 هل طرحت كل استفسارات المراجعة وتم الرد عليها من قبل إدارة الجهة الخاضعة للمراجعة؟ 

 هل اتخذت في الحسبان إجراءات المراجعة على األرصدة االفتتاحية المفصح عنها في القوائم المالية؟ 

 اإلدارية واهتممت بها على النحو الكافي؟ هل تلقيت خطابات اإلقرارات 
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 هل أخذت في الحسبان المسائل البيئية عند مراجعتك للقوائم المالية؟ 

  هل الوحدة التي قمت بمراجعتها متأثرة بالتجارة االلكترونية؟  إذا كان كذلك هل لدى فرق العمل المهارات

 والمعرفة الكافية إلجراء المراجعة؟

  مراجعة كافية لتحديد المخاطر والرقابة الداخلية فيما يخص التجارة االلكترونية؟هل قمت بإجراءات 

 هل قمت بتقييم القوائم المالية وما إذا عرضت على نحو جيد حسب إطار إعداد التقرير المالي؟ 

 جز؟هل أخذت في االعتبار أي تغييرات في القوائم المالية على ضوء االكتفاء والكفاية بعمل المراجعة المن 

 

 (  قائمة مراجعة األفصاح1أوراق العمل رقم )

 التاريخ الدرجة االسم راجعة  الوحدة المراجعة

    المستوى األول  نهاية المدة

    المستوى الثاني  إعداد

    المستوى الثالث  الدرجة

      التاريخ

 

تسججججججيل العمجججججل المنججججججز  برنامج المراجعة الرقم

 والخالصة

 المرجعيات

تأكججد مججن إكتمججال تقيججيم إطججار إعججداد التقججارير الماليججة  .1

 للوحدة المراجعة.

)أكتججججججب الخالصججججججة مججججججن 

منظججججور الجهججججاز األعلججججى 

للرقابجججججة، أو أشجججججر إلجججججى 

قائمججججججة التقيججججججيم حسججججججب 

 (4. الجزء 1الوحدة 

)أكتب مرجعية العمجل 

المنججججججججججججججججججججججججججججججججججز، 

 واإلستثناءات(

تأكد مجن أن أي إفصجاحات إضجافية تتطلجب أُطجر إعجداد  2

ماليججة مناسججبة قججد تججم اإلتفججاق عليهججا ووفرتهججا  تقججارير

 االدارة.

  

تأكججد مججن تججوفير االدارة لكافججة اإليضججاحات التججي يججنص  3

قججججانون أو الئحججججة معينججججة للوحججججدة المراجعججججة علججججى 

 توفيرها.

  

تأكد مما إذا كان إطار إعجداد التقجارير الماليجة المطبجق  4

 مشار إليه بدقة في القوائم المالية.

  

شجججججكل القجججججوائم الماليجججججة المراجعجججججة بالشجججججكل قجججججارن  5

 المحاسبي الموصوف للوحدة.

  

تأكججد مججن تفاصججيل متطلبججات االفصججاح لكافججة العناصججر  6

 المفصح عنها في القوائم المالية.

  

مقارنجججججة القجججججوائم الماليجججججة بمالحظجججججات اإلفصجججججاحات  7

 والعكس.

  



 

 

 

 

 

 

360 
 

تسججججججيل العمجججججل المنججججججز  برنامج المراجعة الرقم

 والخالصة

 المرجعيات

مقارنججة القججوائم الماليججة بميججزان المراجعججة للتأكججد مججن  8

توزيجججع مبجججالغ ميجججزان المراجعجججة فجججي القجججوائم صجججحة 

 المالية.

 

  

تأكججججد أن العنججججاوين والتججججواريخ فججججي القججججوائم الماليججججة  9

 صحيحة.

  

قججارن المبججالغ والحسججابات الموجججودة فججي  آخججر دفتججر  10

أسججججتاذ اسججججتخدم فججججي المراجعججججة بميججججزان المراجعججججة 

 النهائي.

  

اسجتخدم تأكد أن ميزان المراجعة النهائي المراجع قجد  11

 في تجميع القوائم المالية.

  

تأكججد أن كافججة األرصججدة فججي ميججزان المراجعججة والتججي  12

نت. ن في القوائم المالية قد ُضم ِّ  يجب أن تضمَّ

  

تأكججد مججن تغطيججة المراجعججة لكافججة االفصججاحات المهمججة  13

 في القوائم المالية.

  

تأكججد مججن مطابقججة معلومججات مقارنججة القججوائم الماليججة  14

 للسنة الجارية لألرقام المراجعة للعام السابق.

  

ججا إذا كانججت المعلومججات المقارنججة تتماشججى مججع  15 تأكججد عم 

ل  متطلبججات إطججار إعججداد التقججارير الماليججة، ومججا إذا عججد ِّ

 حيثما تطلب ذلك.

  

 

 أوراق عمل ملخص المراجع   

 ( خطاب إقرار اإلدارة2ورقة عمل رقم )

 التاريخ الدرجة االسم راجعة  الوحدة المراجعة

    المستوى األول  نهاية المدة

    المستوى الثاني  إعداد

    المستوى الثالث  الدرجة

      التاريخ

 

 التاريخ:       إلى: المراجع العام.
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أكتب خطاب اإلقرار متماشيا مع مراجعتك للقوائم المالية لـ }أكتب اسم الوحدة المراجعة{ للسنة 

في }أكتب تاريخ إنتهااء السانة المالياة{ إلباداء رأي فيماا إذا كانات القاوائم المالياة قاد تعبار بصاورة المنتهية 

حقيقية وعادلة في كافة النواحي الجوهرية، الوضع المالي لـ }أذكر إسم الوحدة المراجعة{ في }أذكر تاريخ 

تهياة وفقاا لاـ }أذكار إطاار إعاداد التقااربر إنتهاء السنة المالية{ ونتائج عملياتهاا والتادفقات النقدياة للسانة المن

 المالية المطبق. مثال: المعايير المحاسبية الدولية{.

حساب  –نعلن مسؤليتنا عن دقة السجالت المحاسبية والتمثيل العادل للقاوائم المالياة، كماا نؤكاد 

ونقدم لكم اإلقرارات التالية ذات الصلة بمهامكم كمراجعين لـ }أذكر إسم الوحادة المراجعاة{ للسانة  –علمنا 

 المنتهية في }أذكر تاريخ إنتهاء السنة المالية{.

 السياسات المحاسبية:

إن السياسات المحاسبية لـ }أذكر إسم الوحدة المراجعة{ هي كما ذكرت في القوائم المالية، ومتسقة مع 

 وائم المالية للسنة الماضية.الق

 السجالت والمعامالت المحاسبية:

نحاان كااإدارة مسااؤولون عاان تصااميم وتطبيااق نظااام رقابااة داخليااة لمنااع واكتشاااف األخطاااء والتحريفااات  .1

 واالحتيال.

جعلنااا كافااة السااجالت المحاساابية والمسااتندات الداعمااة ومحاضاار االجتماعااات متاحااة لااك، ولاام نحجااب إي  .2

 النوع.معلومة من هذا 

 أوراق عمل ملخص المراجعة   

 أفصحنا لك عن: .3

 .نتائج تقييم مخاطر تعرض القوائم المالية لتحريفات جوهرية بسبب اإلحتيال 

 :أي علم بإحتيال أو شبهة إحتيال تؤثر على الوحدة وتشمل 

I. .اإلدارة 

II. موظفين لهم دور مهم في الرقابة الداخلية؛ أو 

III. في القوائم المالية؛ و آخرين، إذا كان لإلحتيال أثر جوهري 

  أي علم بادعاءات أو شبهة إحتيال تؤثر في القوائم المالياة للوحادة قادمها موظفاون أو موظفاون ساابقون أو

 محللون أو ضباط أو غيرهم.

. ليس بالقوائم المالياة أي تحرياف جاوهري بماا فاي ذلاك الحاذف علاى حاد علمناا. لايس هنالاك معاامالت 4

 السجالت المحاسبية التي تقوم عليها القوائم المالية.جوهرية لم تدون بعناية في 

. ليس لدينا خطط من شأنها أن تغيِّر القيمة الدفترية أو تصانيف األصاول، أو المساؤوليات المعكوساة فاي 5

 القوائم المالية.
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ال . لم تتأثر نتائج عمليات السنة تاأثرا جوهرياا بمعاامالت ذات طبيعاة غيار إعتيادياة أو مان الناوع الاذي 6

}أذكر إسم الوحدة المراجعة{ أو عناصر ذات صلة بالعاام الساابق إال ماا هاو مفصاح عناه فاي القاوائم  تفعله

 المالية.

 . تمت كل دفعات التحويل بعناية وتمت المحاسبة عليها، وسجلت في الوقت المناسب.7

صاوتنا زانياة والتاي . يعكس حساب اإلعتمادات سجل كامل بمصروفات المعاامالت المالياة المتعلقاة بالمي8

كما يعكس كل األموال المخصصة )المدرجة في الميزانية، والتعديالت والتصاريح االستثنائية التاي  عليها،

 أجراها الوزير(.

 . أعدت الميزانية وفقا للوائح والتعليمات ذات الصلة، وتتماشى مع المعايير واألهداف المحددة.9

باال الخاادمات المقدمااة لااـ }أدخاال إساام الوحاادة المراجعااة{ ماان . تمثاال المصااروفات الشخصااية دفعااات مقا10

 موظفين من قسم المرتبات بالـ }أدخل إسم الوحدة المراجعة{.

 األصول:

 ليس هنالك نية أو خطط سينتج عنها أي زيادة أو مخوزن تالف. .1

أو رهان  لدى الـ }أذكر إسم الوحدة المراجعة{ عناوين مرضاية لكآفاة األصاول، كماا لايس هنالاك امتياازات .2

 ألصول } أذكر إسم الوحدة المراجعة{ لصالح طرف ثالث.

 تمت صيانة كافة األصول وحفظت بحالة جيدة خالل السنة المالية. .3

 

 أوراق عمل ملخص المراجعة   

في رأينا، نتوقع أن تنتج األصول الحالية المبلغ المذكور في القوائم المالية على األقل. هنالك أحكاام محاددة  .4

 المبالغ المستحقّة لـ}أذكر إسم الوحدة المراجعة{ المعروفة ومن غير المتوقع إستردادها.بشأن 

 اإللتزامات:

التزمت الـ }أذكر إسم الوحدة المراجعة{ بكافة بنود االتفاقيات التعاقدية التي من شأنها أن تؤثر تأثيرا  .1

والقوانين من شأنها أن تحدث تأثيرا   جوهريا في القوائم المالية. ليس هنالك حاالت عدم إلتزام باللوائح

 جوهريا في القوائم المالية في بند عدم االلتزام.

عن المسؤوليات "الفعلية والطارئة" كما هو مفصح عنه  –حسب ما هو مناسب  –لقد سجلنا أو أفصحنا  .2

دنى علم في مالحظة ..... في القوائم المالية، ويضمن الجميع أنها أعطيت لطرف ثالث. كما ليس لنا أ

بدعوى معلّقة أو تهديد بالمقاضاة، أو إجراءات أو جلسة إستماع أو دعاوى أو مفاوضات قد تنتج عنها 

 خسارة جوهرية للـ }أدخل إسم الوحدة المراجعة{.

 ليس هنالك أحداث تالية تتطلب تعديال أو إفصاح في القوائم المالية، أو المالحظات التي بها. .3

نفاق رأسمالية ُدخل إليها بدون عقد قانوني. ليس هنالك طلبيات شراء فوق ليس لنا علم بأي مشاريع أ .4

 الحاجة الطبيعية، أو بأسعار زائدة عن األسعار السائدة في السوق.
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 المسائل األخرى:

ليس هنالك مخالفات تشمل اإلدارة أو موظفين لهم دور مهم في النظام المحاسبي أو نظام الرقابة الداخلية،  .1

 لها أثر كبير على القوائم المالية.أو مخالفات 

لقد أفصح للمراجعين عن كل حاالت عدم االلتزام باللوائح والقوانين الفعلية والمحتملة، وآثارها التي يجب  .2

 أن تراعى عند إعداد القوائم المالية.

قت كل معامالت الصرف المسجلة خالل العام بطريقة صحيحة وبعد المراجعة، إال في الحاالت  .3 ُصّدِ

 الُمفصح عنها لمراجعين.

 ليس هنالك إحتيال اوشبهة إحتيال تؤثر على القوائم المالية أو العمليات األخرى للوحدة حسب علمنا. .4

لم تدخل اإلدارة أو آخرين في أي معاملة تتطلّب إفصاحا في القوائم المالية، إال ما هو مفصح عنه بالفعل.  .5

يتعلق بهوية األطراف ذوعالقة. ُسجلت هوية األشخاص ذووا كما نؤكد إكتمال المعلومات المقدَّمة فيما 

في  –حيثما كان مالئما  –عالقة وأرصدتهم والمعامالت التي أُجريت معهم بعناية، وأفصح عن ذلك 

 القوائم المالية.

 تمت متابعة متطلبات إجراءات العطاءات، ولم يتلقَّ أي موظف من }أذكر إسم الوحدة المراجعة{ عمولة. .6

                                 المحاسبة ضابط إمضاء

 

 أوراق عمل ملخص المراجعة   

 ( األحداث الالحقة3ورقة عمل رقم )

 

 التاريخ الدرجة االسم راجعة   الوحدة المراجعة

    المستوى األول  نهاية المدة

    المستوى الثاني  إعداد

    المستوى الثالث  الدرجة

      التاريخ

 

األثر على  الحدث اإلجراء

 القوائم المالية

تاريخ 

 الحدث

المرجعية 

في أوراق 

 العمل

. إفهم وقي ِّم دقة إجراءات اإلدارة في تعريف األحجداث 1

 الالحقة إلى اليوم الذي أعدت فيه القوائم المالية.

    

إذا كجان  –. إسأل اإلدارة والمسؤولون عجن الحوكمجة 2

ججا إذا كانججت هنالججك أحججداث الحقججة مججن  –ذلججك مناسججبا  عم 

 شأنها التأثير على القوائم المالية.
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األثر على  الحدث اإلجراء

 القوائم المالية

تاريخ 

 الحدث

المرجعية 

في أوراق 

 العمل

مجججن تجججاريخ الميزانيجججة العموميجججة إلجججى تجججاريخ تقريجججر  

 المراجع:

. راجع محاضر اإلجتماع مع اإلدارة ولجنة المراجعجة 3

 واإلجتماعات األخرى ذات الصلة.

    

بجالقوائم الماليجة . راجع أحدث القوائم المالية وقارنها 4

موضع المراجعة، وأحصجل علجى مبجررات ألي تعجديالت 

غيجججر عاديجججة أو تناقضجججات أو تباينجججات أو أي عناصجججر 

 أخرى.

    

. ناقش مع المسؤولين المناسبين ما إذا كانت الوحدة 5

الُمراجعة قد دخلت فجي أي معجامالت أو إتفاقيجات مهمجة 

 مججججن شججججأنها التججججأثير علججججى القججججوائم الماليججججة موضججججع

 المراجعة.

    

. اُحصل علجى خطابجات إقجرار مجن اإلدارة والمستشجار 6

القججانوني )داخلججي كججان أم خججارجي( حتججى تججاريخ تقريججر 

 المراجع.

    

. ضع في االعتبار مراجعة وإختبار منجاطق المراجعجة 7

التالية للتعجرف علجى األحجداث الالحقجة المحتملجة )يججب 

بجاإلجراءات  أن يُضع هجذا العمجل فجي اإلعتبجار مصجحوبا

 األخرى(:

i.  المبجججججالغ النقديجججججة المسجججججتلمة والمصجججججروفات

والمبيعججات والعوائججد والمشججتريات والنشججاطات 

 بين الشركات؛

ii.  حسجججابات المجججدينين المشجججكوك بهجججا والقيمجججة

السجججوقية لإلسجججتثمارات والججججرد، والمخجججزون 

بطجججئ الحركجججة والقجججديم، والتقجججديرات إلكمجججال 

وتحديجد  العقود قيد التنفيذ، وإعادة التفجاوض،

أسججججعار العقججججودات وكججججل المنججججاطق األخججججرى 

المهمججججة التججججي ُحوسججججب عليهججججا مججججن تججججاريخ 

الميزانيججججة علججججى أسججججاس البيانججججات األوليججججة؛ 

 حاسمة كانت أم غير حاسمة؛

iii.  التعاقدات التي قبلجت والتجي رفضجت، وخسجائر

الحرائججججق والهججججزات األرضججججية، ومفاوضججججات 

 األجور والقيود الحكومية؛

iv. االلتزامججات األخججرى، المشججتريات والمبيعججات و

والمسؤوليات المؤقتجة والضجمانات وتسجويات 
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األثر على  الحدث اإلجراء

 القوائم المالية

تاريخ 

 الحدث

المرجعية 

في أوراق 

 العمل

الججدعاوى القائمججة وأوجججه القصججور الضججريبي 

 واللوائح البيئية والقيود والعقوبات، الخ؛

v. القرارات السياسية؛ 

vi. ,المعامالت المهمة لألطراف ذوي العالقة 

vii.  نجات توقعات التدفقات النقدية المعلومجات وتكهُّ

 المالية األخرى.

. أنظججر مججا إذا كانججت كججل األحججداث المكتشججفة ُمفصججح 8

 عنها بدق ة في القوائم المالية.

    

 

 ( المراجعة التحليلية النهائيةAS()4ملخص المراجعه ورقة عمل)

تمججججججججججججججججججججججججججججججججججت   الوحدة المراجعة

 بواسطةالمراجعين

 التاريخ الدرجة االسم

    1المستوى   نهاية الفتره

    2المستوى   تم إعداده بواسطة 

    3المستوى   الدرجة

      التاريخ

 

بنود 

 المراجعة

}أدرج 

بنود فعلية 

 مراجعة{

األرقام 

النهائية 

للسنة 

 الحالية

الموازنة 

التقديرية 

للسنة 

 الحالية

الفروقات 

بين 

الموازنة 

التقديرية 

 والفعلية

}المبلغ 

الفعلي 

ناقص 

المدرج 

في 

 الموازنة{

 %

 الفروقات

})المبلغ 

الفعلي 

ناقص 

المدرج في 

 /الموازنة(

المبلغ 

المدرج في 

 الموازنة{

السنة 

 السايقة

 الفروقات

السنة 

الحالية 

مقابل 

السنة 

الحالية 

 والسابقة

}المبلغ 

الفعلي 

ناقص 

مبلغ 

السنة 

 السابقة{

 % الفروقات

})الميلغ 

الفعلي للسنة 

الحالية ناقص 

مبلغ السنة 

 السابقة(/مبلغ

السنة 

 السابقة{

تبرير 

االنحرافات 

التي تفوق 

% 10الـ 

}هذه 

االنحرافات 

هي مؤشر 

لمناطق 

المخاطر، 

وال تمثل 

 تحريفات.{

 000$ 000$ 000$  000$ 000$   

         اإليرادات

        ايرادات 
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 مبوبة

اإليرادات 

 األخرى

        

جملة 

 االيرادات

        

         

تغويضات 

 العاملين

        

         المرتبات

ساعات 

العمل 

 اإلضافية

        

         العالوات

         البدالت

جملة 

تعويضات 

 العاملين

        

 

 

 

 أوراق عمل ملخص المراجعة

 بنود المراجعة

}أدرج بنود 

 فعلية مراجعة(

األرقام 

النهائية 

للسنة 

 الحالية

الموازنة 

التقديرية 

للسنة 

 الحالية

الفروقات 

بين 

الميزانية 

التقديرية 

 والفعلية

}المبلغ 

الفعلي 

ناقص 

المدرج 

في 

 الموازنة{

 %

 الفروقات

})المبلغ 

الفعلي 

ناقص 

المدرج في 

 /الموازنة(

المبلغ 

المدرج في 

 الموازنة{

السنة 

 السايقة

 الفروقات

السنة 

الحالية 

مقابل 

السنة 

الحالية 

 والسابقة

}المبلغ 

الفعلي 

ناقص 

مبلغ 

السنة 

 السابقة{

% 

 الفروقات

})الميلغ 

الفعلي 

للسنة 

الحالية 

ناقص 

مبلغ السنة 

 /السابقة(

مبلغ السنة 

 السابقة{

تبرير 

النحرافات 

التي تفوق 

% 10الـ 

}هذه 

التباينات هي 

مؤشر 

لمناطق 

المخاطر، 

وال تمثل 

 تحريفات.{

 000$ 000$ 000$  000$ 000$   
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         المصروفات

السلع 

 والخدمات

        

الخدمات 

 المهنية

        

السفر 

 واالعاشة

        

جملة 

 المصروفات

        

         

التحاويل 

 واإلعانات

        

         

صافي 

 /الفائض

 )عجز( السنة

        

         

         المخزون

         

         إدارة األصول

المعدات 

 والماكينات

        

 

 عمل ملخص المراجعةأوراق 

بنود  

 المراجعة

}أدرج بنود 

فعلية 

 مراجعة(

األرقام 

النهائية 

للسنة 

 الحالية

الموازنة 

التقديرية 

للسنة 

 الحالية

الفروقات 

بين 

الموازنة 

التقديرية 

 والفعلية

}المبلغ 

الفعلي 

ناقص 

المدرج 

في 

 الموازنة{

 %

 الفروقات

})المبلغ 

الفعلي 

ناقص 

المدرج في 

 /الموازنة(

المبلغ 

المدرج في 

 الموازنة{

السنة 

 السايقة

 الفروقات

السنة 

الحالية 

مقابل 

السنة 

الحالية 

 والسابقة

}المبلغ 

الفعلي 

ناقص 

مبلغ 

السنة 

 السابقة{

 %

 الفروقات

})الميلغ 

الفعلي 

للسنة 

الحالية 

ناقص 

مبلغ السنة 

 /السابقة(

رقم السنة 

 السابقة{

تبرير 

االنحرافات 

التي تفوق 

% 10الـ 

}هذه 

التباينات 

هي مؤشر 

لمناطق 

المخاطر، 

وال تمثل 

 تحريفات.{
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 000$ 000$ 000$  000$ 000$   

التجهيزات 

 واألثاث

        

األصول 

 الزراعية

        

معدات 

 الكمبيزتر

        

الهياكل 

األخرى 

 الثابتة

        

األراضي 

 والمباني

        

جملة 

 األصول

        

         

         المطلوبات

         

         التعاقدات 

         

         

 

 الخالصة

  
إستنتج ما إذا كان تقييم المخاطر المبدئي محدد بوضوح على مستوى القوائم المالية، وما إذا 

.غّطت المراجعة كافة مناطق المخاطر  

 

 

 

 

 

 

أوراق                                                                                                                 

 عمل ملخص المراجعة
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 ( فروقات المراجعةAS()5.ملخص المراجعه ورقة عمل)

تمججججت المراجعججججه   الوحدة المراجعة

 بواسطة

 التاريخ الدرجة االسم

    1المستوى   نهاية الفتره

تجججججججججم إعجججججججججداده 

 بواسطة

    2المستوى  

    3المستوى   الدرجة

      التاريخ

 

 }أشر إلى الملحق د "إرشادات ورقة عمل  المراجعة"{

أذكر األسباب التي أدت لتعديل األهمية  األهمية النسبية النهائية األهمية النسبية المخططة

 النسبية الكلية

   

النسبية النهائية أقل من المخططة، ضع في إذا كانت األهمية 

اإلعتبار أثر مراجعة األهمية النسبية الكليةعلى األهمية النسبية 

 لألداء وبالتالي أخذ عينات جوهرية.

 

 الميزانية بيان الدخل 

فروقات المراجعة الناجمة عن  

 العناصر التالية)$(

فروقاتالمراجعة الناجمة 

 عن العناصر التالية)$(

ايضاحات 

 االفصاح

السلع  اإليرادات

 والخدمات

األصول 

 الثابتة

 المدينين

     وصف األخطاء والتحريفات

}أذكر قائمة األخطاء والتحريفات 

 المكتشفة هنا{

    

     

     

 0 0 0 0 جملة فروقات المراجعة

التسويات التي أجرتها الوحدة  

 الخاضعة المراجعة

    

النعديالت }أدخل جملة مبلغ 

 المجراة{

    

جملة التسويات التي أجرتها 

 الوحدة  الخاضعةللمراجعة

0 0 0 0 
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 أوراق عمل ملخص المراجعة

 الميزانية بيان الدخل 

فروقات المراجعة الناجمة عن  

 العناصر التالية)$(

فروقات المراجعة الناجمة 

 عن العناصر التالية)$(

ايضاحات 

 االفصاح

السلع  اإليرادات

 والخدمات

األصول 

 الثابتة

 المدينين

جملة فروقات المراجعة 

 المتبقية دون تسويات

0 0 0 0 0 

باعتبار األهمية النسبية 

الكلية، هل المبلغ جوهري 

 (ال  /نسبيا؟ )نعم

     

هل المبلغ جوهري نسبيا 

باعتبار عناصر األهمية 

 ( ال  /النوعية؟ )نعم

     

النوعية بدون نتائج المراجعة 

 آثار مالية

     

      }أذكر قائمة النتائج هنا{

      

      

أذكر آثار نتائج المراجعة من 

 وجهة نظر المراجعة
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 أوراق عمل ملخص المراجعة

 ( االلتزام بالقواعد واألخالقياتAS()6.ملخص المراجعه ورقة عمل)

الوحجججججججججججججججججججججججججججدة 

 الخاضعةالمراجعة

 تمجججت المراجعجججه 

 بواسطة

 التاريخ الدرجة االسم

    1المستوى   نهاية الفتره

تجججججججججججم إعجججججججججججداده 

 بواسطة

    2المستوى  

    3المستوى   الدرجة

      التاريخ

  

 }ادرج إسم الوحدة الخاضعة للمراجعه { الوحدة المراجعة: 

 }ادرج تاريخ إنتهاء السنة المالية{ السنة المالية المراجعة:

د حسب علمي  ألغراض المراجعة أعاله التالي: أُؤّكِ

 مراعاة أعضاء فريق المراجعة لقواعد واخالقيات المهنة طوال فترة المراجعة. .1

حافظ أعضاء فريق المراجعة على إستقالليتهم وموضوعيتهم وعدم تحيُّزهم وحياديتهم السياسية طوال  .2

 فترة المراجعة.

المراجعة من أشخاص توظفهم أو على عالقة بالوحدة  لم نتلقى أي مكسب أو هدية قبل أو خالل أو بعد  .3

 الخاضعةالمراجعة.

 أجريت المراجعة بمهنية وصدق ونزاهة. .4

 لم يفصح عن أي من معلومات المراجعة لطرف ثالث. .5

تم تبليغ مشرفيَّ بصورة مناسبة عن أي تغيير في وضعي المعلن عنه في ورقة عمل بيان القواعد  .6

 واألخالقيات خالل المراجعة.

 إقرار

 }يجب أن يوقع كآفة أعضاء فريق المراجعة على هذا اقرار{

 التوقيع الدرجة إسم عضو الفريق
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 أوراق عمل ملخص المراجعة

 

 إستبيان الرقابة الداخلية لملخص المراجعة (AS()7ملخص المراجعه ورقة عمل)

 التاريخ الدرجة االسم المراجعين  الوحدة المراجعة

    المستوى األول  نهاية المدة

    المستوى الثاني  إعداد

    المستوى الثالث  الدرجة

    التاريخ  التاريخ

 

المرجعية  األسئلة

فيمعايير 

 االنتوساي

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم  التعليق الينطبق ال نعم

 ينطب ق

 التعليق الينطبق  ال نعم التعليق

أين تفحص  1

القوائم 

المالية 

ا  للتقرير عم 

إذا كانت 

مت سقة مع 

قوائم السنة 

المالية 

السابقة، 

وما إذا 

كانت 

مت سقة مع 

الجداول 

الداعمة؟ 

)أشر إلى 

ورقة عمل 

قائمة 

 اإلفصاحات(

ISSAI  

1500 

            

هل هنالك  2

دليل على 

أن المراجع 

ISSAI  

1230 
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المرجعية  األسئلة

فيمعايير 

 االنتوساي

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم  التعليق الينطبق ال نعم

 ينطب ق

 التعليق الينطبق  ال نعم التعليق

إعتمد 

القوائم 

المالية 

المراجعة، 

وأن 

المالحظات 

التي بها 

معروضة 

بطريقة 

جيدة 

ومطابقة 

للمعايير 

والشكل 

المحدد؟ 

)أشر إلى 

ورقة عمل 

قائمة 

 اإلفصاحات(

ISSAI  

1500 

هل اُتخذت  3

إجراءات 

لضمان 

صحة ودق ة 

وإكتمال 

معلومات  

الرفقات 

األخرى  

للقوائم 

 المالية؟

ISSAI  

1500 

ISSAI  

1330 

            

هل ا ستلم  4

خطاب 

إدارة 

مصمم 

بطريقة 

صحيحة 

وموقع في 

ISSAI  

1580 

ISSAI  

1230 
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المرجعية  األسئلة

فيمعايير 

 االنتوساي

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم  التعليق الينطبق ال نعم

 ينطب ق

 التعليق الينطبق  ال نعم التعليق

وقت قريب 

من )لكن 

قبل( توقيع 

تقرير 

المراجع؟ 

)أشر إلى 

ورقة عمل 

تمثيل 

 اإلدارة(

إذا رفض  5

خطاب 

اإلدارة، هل 

وضع في 

االعتبار 

إحتمال تقيد 

 النطاق؟

ISSAI  

1580 

            

هل إتُّخذت  6

إجراءات 

لتحديد 

األحداث 

الالحقة؟ 

)أشر إلى 

ورقة عمل 

األحداث 

 االحقة(

ISSAI  

1560 

            

هل أجريت  7

مراجعة 

تحليلية 

نهائية، 

وبُررت 

الفروقات 

الجوهرية 

بناءا على 

أدلة 

المراجعة 

ISSAI  

1520 
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المرجعية  األسئلة

فيمعايير 

 االنتوساي

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم  التعليق الينطبق ال نعم

 ينطب ق

 التعليق الينطبق  ال نعم التعليق

ل  المتحص 

عليها؟ 

)أشر إلى 

ورقة عمل 

التحليل 

 النهائي(

هل تحتاج  8

إجراءات 

المراجعة 

التحليلية 

إلى 

إجراءات 

مراجعة 

إضافية، 

وهل أجريت 

هذه 

المراجعات 

اإلضافية؟ 

)أشر إلى 

ورقة عمل 

التحليل 

النهائي 

 للمراجعة(

ISSAI  

1520 

            

هل اجمالي   9

اأثر  

للفروقات 

امع األثر 

المالي  تم 

تقييمه 

ولخص  

بتقرير 

المراجع؟ 

)أشر إلى 

ورقة عمل 

فروقات 

ISSAI  

1230.8-

9 
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المرجعية  األسئلة

فيمعايير 

 االنتوساي

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم  التعليق الينطبق ال نعم

 ينطب ق

 التعليق الينطبق  ال نعم التعليق

 المراجعة(

لت  10 هل ُعد ِّ

خطط 

األهمية 

النسبية، 

ووضع 

أثرها على 

أعمال 

المراجعة 

في االعتبار 

أينما كان 

ذلك 

مناسبا؟ 

)أشر إلى 

 ورقة عمل

إختالفات 

 المراجعة(

ISSAI  

1320 

            

هل وضع  11

في االعتبار 

اإللتزام 

بقواعد 

اخالقيات 

المهنة 

خالل عملية 

المراجعة؟ 

)أشر إلى 

ورقة عمل 

اإللتزام 

بقواعد 

وأخالقيات 

 المهنة (

ISSAI  

1200 
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 -نتائج المراجعة والتقرير : -6الجزء

 -:: خطاب اإلدارة  6.1

 ماهى المخرجات من هذا؟

   بالرجوع إلى ورقة العمل( توصيل نتائج المراجعةR.1 .)خطاب اإلدارة 

 -توصيل نتائج المراجعة: 6.1.1

الغرض من المراجعة هو تأكيد أن المعلومات المضمنة فى تقرير المراجع تم أخذها فى اإلعتبار           

محل المراجعة( قبل نشرها او قبل ان تصبح عامة . اآللية بصورة معقولة وتم توصيلها للعميل )الوحدة 

المثالية لهذه العملية هى من خالل استخدام خطاب اإلدارة . فى هذه المرحلة من المراجعة ، عملية الفحص 

وأوراق العمل ذات الصلة يجب أن تكون مكتملة ، إستفسارات المراجعة تم أخذها كما تم توضيحه فى 

 القسم السابق.

إستفسارات المراجعة هى األساس لخطاب اإلدارة ، كل القضايا التى تظهر من خطاب اإلدارة          

يجب أخذها أومن إنتاجها من خالل إستفسارات المراجعة . المراجع يستطيع إصدار خطابات إدارة مختلفة 

مة . سابقاً خطاب خالل عملية المراجعة لكن خطاب اإلدارة النهائى يظهركأكثروسيلة إيصال مهمة وحاس

اإلدارة قد يتم إصداره بواسطة مدير المراجعة على ،أية حال، خطاب اإلدارة المصدر مع القوائم المالية 

يجب أن يصدر بواسطة األشخاص المسئولين عن تقرير المراجعة . خطاب اإلدارة النهائى يسبق تقرير 

خالل المراجعة.الهدف اإلبتدائى لخطاب  المراجعة ويجب أن يشمل كل النتائج التى لم تحل أوتنفذ من

اإلدارة هو توصيل النتائج إلدارة العميل والحصول على رد أو إستجابة العميل )الرجوع الى أوراق العمل 

R1.)خطاب اإلدارة . 

  -ألى من نتائج المراجعة هناك أصناف )أنواع( مختلفة من المعلومات المطلوبة وهى تشمل :

  / اإليرادات.مناطق المصروفات 

 .تصنيف النتائج 

 . وصف النتائج 

 .النتيجة 

 .التوصية 

 .رد أو إستجابة اإلدارة 

 .تعليق المراجعة 
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بينما بعض هذه األصناف ) األنواع ( واضحة بعضها يتطلب مزيد من التوضيحات وسوف تناقش أسفل 

 بتفاصيل أكثر .

 -تصنيف النتائج: 6.1.2

لمراجعة بصورة حاسمة أوبشدة فى أين وكيف يتم التقرير المراجع متوقع أن يصنف نتائج ا       

 عنها.هذه ا التصنيفات كاآلتى:

 .مضمنة فى خطاب اإلدارة فقط 

 . مضمنة فى تقرير المراجعة بالتركيز على جوانب محددة / جوانب أخرى 

 .)مضمنة فى تقرير المراجعة كقضايا تنظيمية )مؤهلة 

األحكام مهنية متعلقة أو ملحقة بها.على أيه حال ، للنتائج المضمنة اإلختالف بين المواد لها عناصر من 

تحت القضايا التنظيمية المراجع يستطيع إستخدام حساب الجوهرية )األهمية النسبية( للدليل أو للحكم . 

التقييم العام لجداول األخطاء هى مضمنة فى نهاية هذا القسم والتى يجب على المراجع تضمينها فى أوراق 

 لعمل ذات الصلة .ا

الفرق بين خطاب اإلدارة والتأكيد أو التركيز على القضايا المحددة من الصعوبة بمكان. لمساعدة المراجع 

 -الجدول التالى يمكن إستخدامه :

خصائص خطاب اإلدارة النتائج  

 فقط

  خصائص التركيز على نتائج القضايا

  نتائج عامة نتائج معزولة

  جوهرية غير مهمة أو غير جوهرية 

يمكن إرجاعها أو محتملة اإلرجاع)قد  غير محتملة اإلرجاع

 يكون تم التقرير عنها مسبقاً(.

 

قضايا تم حلها أو نفذت قبل إصدار 

 تقرير المراجعة

قضايا لم تنفذ فى زمن إصدار 

 تقريرالمراجعة 

 

  غش/ سوء إستخدام  األموال / فساد أخطاء / حذف

قوانين أو تشريعات معزولة غير 

 متوافقة مع عدم األثر المالي 

أى تشريع أو قانون غير متوافق بصورة 

محددة مع أى قانون ذا صلة يتعامل مع 

 المشتريات 
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 هذه المناطق ليست واضحة والنتائج العامة يجب أن تجمع قبل إتخاذ القرارات.

 -النتائج وتقرير المراجعة ::  6.2

 المخرجات من هذا؟ماهى 

. نموذج تقرير المراجع ، R2نستنتج من أعمال المراجعة المنجزة )بالرجوع إلى أوراق العمل، 

R3  المقدم بواسطة ورقة عمل مدير المراجعة.R4  قضايا أو جوانب توضع فى اإلعتبار خالل .

 أوراق عمل المراجعة للسنة القادمة(.

 

 -هذا القسم يقدم دليل فى :

  .إعتبارات محددة لسوء اإلستخدام 

 .أنواع رأى المراجعة 

 .محتويات تقرير المراجعة 

 .إستخدام المقارنات فى تقرير المرجعة 

 أهداف تقرير المراجعة: 6.2.1

القوائم المالية فى الحكومة دائماً تعد بالتوافق مع إطار التقرير المالي المعد )المجمع( وفقاً للقوانين          

العام لإلطار هو إطار للتقرير المالى المعد لمقابلة اإلحتياجات للمعلومات المالية العامة لعدد  . الغرض

 واسع من المستخدمين . إطار التقرير المالى ربما هو إطار العرض العادل أو إطار التوافق أو اإللتزام.

طلب اإللتزام التام مع متطلبات مصطلح )إطار اإللتزام( يستخدم ليشير الى إطار التقارير المالية التى تت

 اإلطار .

مصطلح )إطار العرض العادل( يستخدم وراء أو خلف اإللتزام بمتطلبات إدارة اإلطار والتى قد تمنح 

ً لإلدارة اإلبتعاد عن المتطلبات للحصول  إفصاح إضافى النجاز العرض العادل أو عندما يكون ضروريا

ً فقط فى الظروف النادرة جداً على العرض العادل . أى مغادرة أو إبتع اد متوقع أن يكون ضروريا

(ISSAI1700.7)  . 

( كإطار للتقارير المالية IPSASبصورة عامة ، القانون عرف األقسام العامة لمعايير المحاسبة العالمية )

أخرى المطبقة. القوائم المالية مع اإليضاحات المفصح عنها تتضمن قوائم السياسات المحاسبية وإيضاحات 

 -معدة للمراجعة .أهداف المراجع هى :
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 / إصدار تقرير عن القوائم المالية مبنى على تقييم النتائج المتحصل عليها من أدلة إثبات المراجعة .1

. فقرة إبدأ (ISSAI1700.6.8.9.10)/ إبدأ رأى واضح من خالل كتابة تقرير يوضح أساس الرأى 2

الرأى يجب على المراجع أداء إجراءات ذات صلة لتقديم تأكيدات معقولة أن القوائم المالية خالية من أى 

تحريفات جوهرية  أو سوء إستخدام وأن كل المتطلبات لإللتزام بإطار التقارير المالية مطبقة بصورة 

ويجب عليه إعتبار الجوانب النوعية  صحيحة . المراجع يجب عليه إتباع المداخل الموضحة فى الدليل

 .(ISSAI1700.11.12)للممارسات المحاسبية للوحدة ومؤشرات تحيز أو إنحرافات اإلدارة 

باالضافة لذلك ، عندما إطار التقارير يسمح للوحدة باإلنحراف من متطلبات إطار التقارير من أجل 

ً تقييم أل ى مدى هذه اإلنحرافات كافية لتلك الحصول على العرض العادل يجب علي المراجع أيضا

 األغراض ) األهداف(.

 -إعتبارات  خاصة و محددة لمراجعى القطاع العام ذات الدور القضائى :

ً مايتم اإلستناد علي تقرير              في بعض بئات القطاع العام مثل بيئة محكمة الحسابات  غالبا

المراجع ويستخدم لتحديد األثار القانونية الشخصية الولئك المسئولين عن األعمال المالية بما في ذلك 

بالقوانين ، ولذلك األمور الهامة وحاالت عدم اإلمتثال مع السلطات واوجة القصور في الرقابة واإللتزام 

علي مراجعي القطاع العام في بيئة محكمة الحسابات أن يقيمو حاالت التحريف وعدم اإللتزام بالقوانين 

واإلنحراف في نظام الرقابة خالل عملية المراجعة ، باإلضافة إلي تحديد المسئولين عن القوانين المالية 

 ( ISSAI1450Pg)وعن اإللتزام بمتطلبات القوانين 

لغرض   Eجب عمل مراجع  أو أدلة لتوجيهات )تعليمات( التقارير مصدرة بواسطة أفروساى .ي

 التوضيحات اإلضافية واألمثلة العملية.

 

 -أنواع آراء المراجعة ::  6.2.2

 الرأى السليم )غير المتحفظ( :

الرأى غير المتحفظ )السليم( يجب أبداؤه عندما يستنتج المراجع أن القوائم المالية تعطى صورة            

ً إلطار التقارير  ً أو وفقا صحيحة وعادلة أو يتم تقديمها بصورة عادلة، فى كل الجوانب المهمة ، تماشيا

 .(ISSAI1700.16)المالية المطبق 

قرير المراجعة يجب أن توضح رأى المراجع أن القوائم عند إصدار الرأى السليم ، فقرة الرأى فى ت 

ً إلطار  المالية تعطى صورة صحيحة وعادلة أو مقدمة بصورة عادلة ، فى كل الجوانب المهمة ، وفقا

ً للقانون أو التنظيمات أن يستخدم ألفاظ "كلمات"  التقارير المالية المطبق ) مالم المراجع مطلوب منه وفقا

 ظرف "حال" الكلمات الموصوفة أو التى تم تحديدها يجب إستخدامها(. مختلفة للرأى فى أى
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الرأى السليم يجب أبداؤه عندما المراجع يستنتج أن القوائم المالية تعطى صورة حقيقية وعادلة ، فى كل 

 الجوانب المهمة ، وهى وفقاً إلطار التقارير المالية المطبق.

لقضايا ، أو القضايا المعروضة ، أو اإلفصاحات داخل أو المراجع يجب ان يلفت إنتباه المستخدمين ل

خارج القوائم المالية والتى هى ضرورية أو جوهرية للمستخدمين لفهم القوائم المالية أو تقرير المراجعة . 

هذه القضايا يجب تضمينها والتركيز علي القضايا أو فقرات القضايا  األخرى. مستخدمى القوائم المالية 

العامة هم قانونين ، أعضاء برلمانين ولجان إشرافية يمثلون المواطنين الذين هم المستخدمين  فى األقسام

 .( ISSaI1700P4( )ISSAI1706.1.4)النهائيين

فقرة تشير الى قضايا معروضة بصورة معقولة أو مفصح عنها فى القوائم المالية  التركيز على القضايا

 .( ISSAI1706.5)والتى فى حكم المراجع أنها مهمة و جوهرية لفهم المستخدمين للقوائم المالية 

 -أمثلة للظروف التى يمكن أن يعتبرها المراجع ضرورية لتضمينها والتركيزعلى فقرات القضايا هى:

 تاكد المتعلق بالمخرجات المستقبلية لإلاستثناءات القانونية أو القضايا التنظيمية .عدم ال 

  التطبيق المبكر )متى كان مسموحاً( للمعايير المحاسبية الحديثة )مثال معيار التقارير المالية العالمية

ً على تا ريخ صدوره أو تاريخ الحديث أو الجديد ( والذى له أثر واسع اإلنتشار فى القوائم المالية مقدما

 فعاليته.

 .معظم الكوارث التى تحصل ،أو مستمرة الحدوث األثر المهم يكون على الموقف المالى للوحدة 

 : جلب اإلنتباه للجوانب التالية لإلفصاح عنه بصورة صحيحة فى القوائم المالية- 

o .)عدم اإللتزام بالقوانين )عندما اليتطلب ذلك رأى منفصل 

o ب ( التشريعية فى البرامج أو الموازنات.األحداث )الجوان 

o .القوانين المتناقضة ، التنظيمات أو الموجهات ذات األثر على الوحدة 

o .الغش ، سوء اإلستخدام أو الخسائر 

o .العمليات المهمة 

o .أهمية ضعف نظام الرقابة الداخلية 

o . ممارسات العمل المشكوك فيها 

o  االقتصادية .الدخول فى عمليات من غير إعتبار الجوانب 

o .إعادة بيان "إعادة صياغة" الفترات السابقة 

o .ضعف اإلستمرار "الثبات" المالى 

o .قضايا بيئية 

o . قضايا مسئوليات الوحدة اإلجتماعية 

o  قضايا الملكية " األمالك" السلوك القويم "الصحيح" بواسطة المسئولين العاميين

(ISSAI1706P3.P4.) 
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النتائج المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بمستخدمى التقارير الموضحة  فقرات قضايا أوجوانب أخرى تتضمن

أعاله " مع التركيز على فقرات لكن لم تعرض أو يفصح عنها فى القوائم المالية.إذا لم يكن ذلك ممنوع 

بواسطة قانون أو تنظيم ، هذه القضايا يجب أن تضمن تحت العنوان "قضايا أخرى" . المراجع يجب أن 

الفقرات فى الحال بعد فقرة الرأى وأى تركيز على فقرات القضايا أو فى مكان آخر فى تقرير يضمن هذه 

 . ((ISSAI1706.5.8.P5المراجع 

فقرات  قضايا أو جوانب أخرى تتضمن بصورة طبيعية ضعف الرقابة الداخلية ، عدم اإللتزام بالقوانين 

 والتنظيمات كما هو مطبق.

 -رأى المراجع المعدل:

 -المراجع يجب بصورة مناسبة تعديل رأيه فى تقرير المراجعين  عندما المراجع :

  يستنج ، معتمًدا على أدلة اإلثبات المتحصل عليها ، أن القوائم المالية ككل غير خالية من التحريفات

 الجوهرية أو.

  لم يستطع الحصول على أدلة مراجعة مناسبة وكافية(ISSAI 1700.4.6.17( )ISSAI 1705.6.) 

 :حدد ان العميل لم يلتزم بمتطلبات إطار التقارير المالية ألن- 

o .يقدم عرض عادل للمعلومات المالية فى إطار العرض العادل 

o  غطى كل متطلبات اطار التقارير المالية فى إطار اإللتزام(ISSAI1700.18.19). 

  أى متطلبات مراجعة إضافية ، مثل عدم االلتزام بالتشريعات والقوانين أو ضعف الرقابة الداخلية والتى لها

) آثار شاملة وجوهرية فى القوائم المالية والتى لم يفصح عنها بصورة كافية أو تمت محاسبتها 

ISSAI1705 P4.P5.P6) . 

اآلثار على القوائم المالية عن سوء اإلستخدام أو واسع االنتشار أو الشمول هو مصطلح يستخدم لوصف 

اآلثار الممكنة على أى حال، والتى اليمكن إكتشافها بسبب عدم القدرة على الحصول على أدلة مراجعة 

 كافية .إنتشار أو إتساع المخرجات هو الذى يحدد نوع رأى المراجعة المعدل الذى يجب إصداره.

 -ائم المالية هى التى فى حكم المراجع :اآلثار الواسعة اإلنتشار فى القو

 .غير محصورة فى عنصر محدد ، حساب أو عنصر من عناصر القوائم المالية 

 .تمثل أو قد تمثل نسبة جوهرية من القوائم المالية أو 

  جوهرية للمستخدمين لفهم القوائم المالية(ISSAI1705.5) . 

 -م وصفها على النحو التالى:آراء يت 3المراجع يجب أن يختار أكثر رأى معدل من 

 يجب أبداؤه عندما المراجع يحصل على أدلة مراجعة  كافية ومناسبة يستنتج منها أن  -:الرأى المتحفظ

هناك أخطاء جوهرية فى القوائم المالية أو عندما المراجع اليستطيع الحصول على أدلة إثبات كافية فى 

ر جوهرى قضايا المراجعة. الرأى المتحفظ يستخدم عند سوء اإلستخدام أو القصور فى مدى المراجعة غي
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أو شامل كما هو مطلوب فى الرأى السلبى أو عدم إبدأ الرأى. يتم إبداؤه أو عرضه كــ"ماعدا" آثار هذه 

 .( ISSAI1705.7 )القضايا ألى مدى تتعلق بالمهنية            

 املة :الرأى المعاكس أو السلبى : يجب إبداؤه عندما آثار عدم التوافق  )اإللتزام( جوهرية وشالرأى السلبى

فى القوائم المالية وأن المراجع إستنتج أن مهنية التقرير غير كافية لإلفصاح عن التضليل وسوء اإلستخدام 

  (. ISSAI 1705.8)والخصائص أو الطبيعة غير المكتملة للقوائم المالية 

 :أن يجب إبداؤه عندما اآلثار المحتملة للقصور فى مدى المراجعة جوهرى وشامل و عدم إبدأ الرأى

المراجع لم يتمكن من الحصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة وعليه لم يستطيع إبدا رأى فى القوائم المالية 

. عدم إبدأ الرأى أيضاً يتم إصداره باألخذ فى اإلعتبار اآلثار الكلية )اإلجمالية( لعدم التأكد حتى عندما كل 

 .( ISSAI1705.9.10( )ISSAI1705 P10)أدلة المراجعة يتم إستالمها أو الحصول عليها 

 -القرار عن نوع الرأى المعدل يعتمد بصورة حقيقية على :

 .)طبيعة نتائج المراجعة ) معدل الجوهرية 

 )مدى سوء اإلستخدام فى القوائم المالية )معدل الجوهرية 

  .اإلنتشار )التغلغل( أو األثار الممكنة على أو القضايا المهمة فى القوائم المالية(ISSAI1705.2.) 

عندما يبدئ المراجع الرأى اآلخر غير المتحفظ ، الوصف الواضح لكل األسباب الجوهرية يجب تضمينه 

فى التقرير ، ومالم يكون ذلك غير عملى لآلثار المحتملة النوعية فى القوائم المالية 

(ISSAI1705.16.17.) 

 -القصور فى مدى المراجعة المفروض بواسطة اإلدارة:

إلدارة فرضت قيود فى مدى المراجعة والتى هى جوهرية وشاملة للمدى الذى يمكن أن تؤثر فيه على إذا ا

 .(ISSAI1705.11)رأى المراجعة ، المراجع يجب أن يطلب من اإلدارة إزالة هذه القيود "العوائق" 

والحكومة إذا القيود إستمرت المراجع يجب أن يوصل ذلك للمحددين ) المؤجرين( بواسطة المؤسسة أ

 . (ISSAI1705.12) ويحدد كيف أن اإلجراءات البديلة يمكن إتخاذها للحصول على أدلة إثبات

إذا المراجع وجد أنه ال توجد إجراءات بديلة ممكنة المراجع إما أن ينسحب من عملية المراجعة ، أو اذا 

هنا عدم إبدا الرأى . أسباب  هذا اإلجراء غير مطبق بصورة طبيعية فى األقسام العامة المراجع يجب عليه

اإلنسحاب يجب توصيلها لهوالء المحددين بواسطة المؤسسة أو الحكومة وفى حاالت محددة التقرير 

 (.ISSAI1705.13.14.P7)للجهات العدلية قد يجب تطبيقه أو يتطلب إيصاله 

أفراد غير فى بعض األحوال المراجعين قد يجدوا أن القصور فى مدى المراجعة  مفروض بواسطة 

اإلدارة ، يشمل ذلك المحددين بواسطة المؤسسة أو الحكومة أو القضاء وتنظيمات تصنيفات المعلومات 

 (.ISSAI1705P9)مثال بناءاً على أو وفقاً لألمن القومى 
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المراجع مسئول من إصدارأو إبدأ رأى فى واحد أو أكثر من العناصر المحددة ، حسابات أو عناصر 

اليصدر رأى نظيف )غير متحفظ( عندما يكون هنالك رأى سلبى أو متحفظ تم إصداره على  القوائم المالية

مستوى القوائم المالية ككل.لتضمين رأى غيرمعدل فى نفس التقرير فى هذه األحوال "الظروف" 

 .(ISSAI1705.15)المتناقضة يجب إبدأ رأى المراجعة السلبى أو عدم إبدأ الرأى فى القوائم ككل.

 مات اإلضافية المقدمة مع القوائم المالية المراجعة.المعلو

المراجع يجب أن يقتنع أن أى معلومات إضافية مقدمة مع القوائم المالية ولم تتم تغطيتها فى رأى أو تقرير 

المراجع  يجب تمييزها بصورة واضحة من القوائم المالية المراجعة . إذا المراجع إستنتج أن الوحدة 

ومات إضافية غير مراجعة ولم تفصلها  بصورة كافية من القوائم المالية المراجعة ، المقدمة ألى معل

 (.ISSAI1700.46)المراجع يجب أن يوضح فى تقرير المرجعة أن المعلومات هذه غير مراجعة 

المعلومات اإلضافية غير المطلوبة بواسطة إطار التقارير المالية المطبق لكن رغم ذلك تعتبر جزءاً ال 

زأ من القوائم المالية ألنه ال يمكن فصلها بصورة واضحة من القوائم المالية بناءاً على طبيعتها وكيف يتج

 (ISSAI 1700.47) يتم عرضها يجب تغطيتها بواسطة رأى المراجعة     

 -محتويات و شكل تقرير المراجعة : 6.2.3

 :  ISSAIsالتقرير وفقاً للمعايير العالمية لمؤسسة المراجعة العليا 

تقرير المراجع يجب أن يوضح أن المراجعة تم أداؤها وفقاً للمعايير العالمية للمراجعة عندما كل المعايير 

تم اإللتزام بها بصوره كلية . تحت فقرة )مسئولية المراجع(  ISSAIالعالمية لمؤسسات المراجعة العليا 

المضمنة فى تقرير المراجعة المراجع يجب أن يوضح المعايير المطبقة خالل المراجعة . وهنالك أربعة 

 -خيارات:

 وفقاً للمعايير األنتوساي (ISSAIs (1000.2999   هذا يعنى اإللتزام التام بكل المعايير العالمية ذات .

مذكرات أو إيضاحات  INTOSAI( والدليل اإلضافى الموضوع بواسطة ISAsالصلة بالمراجعة )

  ISAsالممارسات للمعايير العالمية للمراجعة 

 وفقاً لمعايير المراجعة العالميةISAs  جعة العالمية ذات الصلة  ، والتى تعنى اإللتزام التام مع معايير المرا

 . ISAsبـ 

  لمبادئ المراجعة الجوهرية لــ ً ً  مع  INIOSAIوفقا ً أو غير متلزم بها كليا ) ولكن غير مطبقة كليا

ISSAIs) (1000-2999) . 

  وفقاً الى معايير أخرى عالمية او ذات صلة بمعايير المراجعة(ISSAI1700P12 ) 

لمضمنة فى هذا الدليل تقرير المراجع قد يشيرإلى اإللتزام عند تطبيق كل القضايا أو المخصصات ا

 "الخيار األول األعلى" ISSAIsبــ
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عندما يكون مطلوب من المراجع بالقانون أن يؤدى المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة للقوانين والتشريعات 

، تقرير المراجع قد يشير الى   ISSAIsالمحددة  )معايير المراجعة العالمية( لكن أيضاً اإللتزام بتطبيق 

ISSAIs : باالضافة للمراجعة العالمية إذا- 

  اليوجد تضارب بين المتطلبات فى معاييرالمراجعة الدولية وتلك التى فىISSAIs  والتى تقود المراجع

إلى إصدار رأى مختلف  أوالتضمن التركيز على فقرات القضايا تلك ، والتى فى ظروف محددة ، 

 . ISSAIsسطة مطلوبة بوا

  تقرير المراجع يجب أن يتضمن الحد األدنى من المتطلبات كما موضح أسفل، تقرير المراجع يجب أن

 .(ISSAI1700.44)يحدد معايير المراجعة العالمية المطبقة 

، تقرير المراجعة يجب   ISSAIsعندما تقرير المراجع يشير الى اإلثنين معاً معايير المراجعة العالمية و

 .( ISSAI1700.45)ان يحدد التشريعات )القوانين ( عن مصدر معايير المراجعة العالمية 

 -المتطلبات الدنيا )أقل متطلبات ( لتقرير المراجعة:

 -تقرير المراجعة يتضمن ، على األقل ، أى من هذه العناصر :  ISSAIsوفقاً لـ 

 Title  ن التقرير للمراجعة المستقلة للقوائم المالية العنوان يشير بوضوح إلى أ(ISSAI1700-21.39.) 

 Adrees  العنوان كما هو مطلوب بواسطة ظروف اإلرتباط .إذا القوانين أو التنظيمات لم تحدد العنوان

المراجع يمكن أن يعنون التقرير لهوالء المحددين بواسطة المؤسسة أو الحكومة . فى األقسام العامة توزيع 

نشر تقرير المراجعة عادةغير مقيد . المراجع يجب أن يمتنع  من القوائم والتى التقرير فيها مقدم  فقط  أو 

 (.ISSAI 1706 .P6) (ISSAI1700 .22 .P11)لمستخدمين محددين 

 :الفقرة المقدمة والتى تشمل اآلتى- 

o .تعريف الوحدة محل المراجعة 

o . توضح أن القوائم المالية تمت مراجعتها 

o  تعرف أو توضح عنوان أى قائمة تشمل القوائم المالية والتى تحتوى على التقارير اإلضافية متى ماطبقت

)مثال مقارنة  األرقام الحقيقة مع أرقام الموازنة ، التقرير عن معلومات األداء " مراجعة األداء 

 ISSAI 1700) مالية          ......الخ". القوائم المالية المكتملة أيضاً تشتمل أى إيضاحات للقوائم ال

P14). 

o .تشير إلى مختصر السياسات المحاسبية المهمة وأى معلومات توضيحية أخرى و 

o  تحدد التاريخ أو الفترة المغطاة بواسطة أى من القوائم المالية والقوائم المالية المقارنة(ISSAI  

1700.23 .) 

      عن ) مسئولية اإلدارة(وصف مسئولية اإلدارة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية بعنوان

  -القوائم المالية:

 -مسئولية اإلدارة يجب أن تشمل:
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o .إعداد القوائم المالية المراجعة وفقاً إلطار التقارير المالية 

o لية الخالية من سوء ااإلستخدام .تأسيس رقابة داخلية ضرورية لتمكن من إعداد القوائم الما 

o (ًتقديم العرض العادل متى كان ذلك مطبقاISSAI170024.25.26.28 ) 

 " تشمل على المسئولية عن: مسئولية المراجعوصف مسئولية المراجع بعنوان "- 

o .إبدأ رأى عن القوائم المالية بناءاً على عملية المراجعة 

o للمعايير العالمية ً (. تشتمل المرجعيات المحدودة ISSAIsلمؤسسات المراجعة العليا ) إجراء المراجعة وفقا

وتوضيحات  (IFAC و  INTOSAI)لمتطلبات اإللتزام بالمتطلبات األخالقية " مدونة أخالقيات المهنة لـ 

التأكيدات المعقولة المقدمة بواسطة المراجع عن أن القوائم المالية خالية من أى سوء إستخدام أو تحريفات جوهرية 

 (ISSAI1700 P8 .) 

o :تقرير المراجعة يجب أن يصف ويراجع إقرار أوتوضيح اآلتى-  

 واإلفصاحات فى القوائم المالية.المراجعة تشمل القيام باإلجراءات للحصول على أدلة مراجعة عن المبالغ  -

اإلجراءات المختارة تعتمد على حكم أو تقديرات المراجعين ، تتضمن تقديرات مخاطر سوء اإلستخدام الجوهرى  -

للقوائم المالية سواء بناءاً على الغش أواألخطاء . عند عمل تقديرات هذه المخاطر ، المراجع يضع فى اإلعتبار 

لة بإعداد الوحدة للقوائم المالية حتى يتمكن من تصميم إجراءات مراجعة مناسبة فى هذه الرقابة الداخلية ذات الص

 الظروف ، ولكن ليست ألغراض إبدأ الرأى فى فعالية نظام الرقابة الداخلية للعميل .

وائم المالية ، فى حالة المراجع أيضاً لديه مسئولية إلبدأ رأيه عن فعالية نظام الرقابة الداخلية وربطه مع مراجعة الق

المراجع يجب أن  يحذف عبارة أن إعتبارات المراجع عن الرقابة الداخلية ليست ألغراض إبدأ الرأى فى فعالية 

 الرقابة الداخلية و.

المراجعة أيضاً تشمل تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة بواسطة  -

 ثل العرض الشامل للقوائم المالية .االدارة تماماً م

متى ماتم إعداد القوائم المالية متوافقة مع إطار العرض العادل ، تقرير المراجع يجب أن يشير إلى )إعداد الوحدة  -

وعرضها العادل للقوائم المالية ( أو " إعداد الوحدة للقوائم المالية التى تعطى صورة حقيقة والعرض العادل " كما 

 فى هذه الظروف .هو مالئم 

أى مسئوليات أخرى للمراجع عن التقرير قد يتم اإللتزام بها أو تطبيقها  -

(ISSAI1700.28.29.30.31.32.P7). 

  تقرير المراجع يجب أن يقر بأن المراجع مقتنع أن أدلة المراجعة التى يتحصل عليها المراجع كافية ومالئمة لتقديم

ً ( . عندما يتم إصدار عدم إبدأ الرأى  – بىسل – متحفظ –أساس رأى المراجع ) معدل  متى كان ذلك مالئما

المراجع يجب أن يقر أنه " بسبب القضايا الموصوفة تحت أساس فقرة عدم ابدأ الرأى "، على أية حال ال نستطيع 

 ISSAI 1705.26.27 ( )ISSAI)الحصول على أدلة مراجعة كافية لتعطى أساس إلبدأ رأى المراجعة 

1700.33 ). 

، تشمل وصف للقضايا التى ترفع أو تزيد من التعديل / عدم إبدأ الرأى فقرة أساس الرأى المتحفظ / السلبى -

والقياس لكمية سوء اإلستخدام عندما عملياً تكون مضمنة فى الفقرة .الوصف قد يشير إلى مثال اإلفصاح البسيط 
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صاحات . قد تشير أيضاً إلى طبيعة الجوانب والتوضيحات يجب أن تكون عن كيف تم سوء التعبير عن هذه االف

التى تم حذفها . كل القضايا التى توجد ضمان القياس يجب تضمينها تحت هذا العنوان مثال إذا تم إصدار عدم إبدأ 

الرأى على أساس قصورأو محددات نقص أدلة إثبات المراجعة المراجع يجب أن يصف المدى لهذا القصورأو 

ً يضمن فقرة تحت نفس العنوان مع توضيح سوء اإلستخدام الجوهرى الموجود أثناء عملية  المحددات وأيضا

المراجعة . عدم اإلفصاح ، مالم يمنع بواسطة تنظيم أو قانون ، قد يتم الحصول عليه أو تقديمه إذا كان ذلك عملياً 

 ISSAI. والمراجع قد تحصل على أدلة مراجعة مناسبة عن المعلومات المحذوفة والتى تم حذفها

1705.16.17.18.19.20.21)). 

  " تحتوى :  الرأىعنوان فقرة الرأى "- 

o  عنوان هذه الفقرة يجب أن يوضح بصورة واضحة نوع الرأى المعدل الذى تم إصداره متى كان ذلك مطبقاً بمعنى

 .(ISSAI1705.22)" الرأى المتحفظ ، الرأى السلبى ، عدم إبدأ الرأى.

o  المالية المطبق المستخدم العداد القوائم المالية .يشير إلى إطار التقارير 

o . إبدأ الرأى فى القوائم المالية 

o . ) رأى المراجعة النظيف الفقرة يجب أن تحدد ) تقتبس 

القوائم المالية المقدمة بصورة عادلة ، فى كل الجوانب المهمة وفقاً )لمسمى أو إسم إطار التقارير المالية المطبقة (  -

 أو 

 لمالية تقدم الحقيقة والعرض العادل متوافقة مع )إسم إطار التقارير المالية المطبقة( أو القوائم ا -

القوائم المالية تم إعدادها ، فى كل الجوانب المهمة ، متوافقة مع )إسم إطار التقارير المالية المطبق (. عندما إطار  -

 .ISSAT1700.34هذا اإلطار ) أن يحدد السلطة القضائية ألصل المراجع يجب  IPSASالتقارير ليس 

35.36.37. ) 

o  : لتقرير المراجع المتحفظ الفقرة تحدد " تقتبس " ماعدا لتأثير القضايا الموصوفه فى أساس فقرة الرأى المتحفظ 

القوائم المالية تعرض بصورة عادلة ، فى كل الجوانب المهمة )أو تقدم الحقيقة والعرض العادل ( متوافقة مع إطار  -

 ر المالية المطبق. التقاري

القوائم المالية يجب أن تعد فى، كل الجوانب المهمة ، بالتوافق مع إطار التقارير المالية عندما التقرير يكون متوافق  -

   (ISSAI 1705.23 )مع اإلطار 

o  انب المهمة فى كل الجو –للرأى السلبى يقرر أن : القوائم المالية لم تعرض بصورة عادلة أو القوائم المالية لم تعد

 . (ISSAI 1705.24)، بالتوافق مع اإلطار المالى المطبق 

o  فى حالة عدم إبدا الرأى ، يقرر وبسبب القضايا المهمة الموصوفة فى أساس فقرة الرأى المراجع ال يستطيع

 .  (ISSAI 1705.25 )الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة تعطى أساس لرأى المراجعة 

 تشير بصورة واضحة أن رأى المراجع غير متحفظ كنتيجة لهذه الفقرة . لى القضايافقرة التركيز ع 

  المعايير ، القوانين أو الممارسات المقبولة بصورة عامة فى السلطة القضائية قد تتطلب أو  –قضايا أخرىفقرة

القوائم المالية أو تسمح للمراجع إتقان الجوانب التى تعطى توضيحات إضافية لمسئوليات المراجع فى مراجعة 

 تقرير المراجع. قد يتم توضيحها ) تعنون ( فى فقرات منفصلة بعد رأى المراجعة.
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 تشمل قضايا ثم التقرير عنها ذات صلة " عالقة " بمسئوليات  التقرير فى متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى :

لب منه التقرير ألغراض المتطلبات القانونية التقريرأخرى غير التقرير فى القوائم المالية . مثال ، المراجع قد يط

 . (ISSAI 1700.38.39)أو التنظيمية أو عن معلومات أداء مصفح عنها 

  توقيع المراجع(ISSAI 1700.40 ) . 

  تاريخ تقرير المراجعة، والذى اليكون قبل التاريخ الذى يتحصل فيه المراجع على أدلة مراجعة كافية ومالئمة

 ( وISSAI 1700.4)والتى تكون أساس لرأى المراجعة 

  عنوان المراجع(ISSAI 1700.42). 

 -:التقرير بناءاً على) بالتوافق مع( التخطيط المحدد أو الموصوف بالقانون 

القانون أو التنظيم يتطلب من المراجع إستخدام تخطيط محدد أو صيغة محددة لتقرير المراجعة ، تقرير  اذا كان

المراجع يجب أن يشير الى المعايير العالمية فى المراجعة فقط إذا تقرير المراجعة يشتمل ، فى الحد األدنى ، على 

 العناصر التالية: 

 العنوان 

  ظروف اإلرتباط .العنوان ، كما هو مطلوب بواسطة 

 . الفقرة المقدمة والتى تحدد )تعرف( القوائم المالية 

 . وصف مسئولية اإلدارة عن إعداد القوائم المالية 

 : وصف مسئولية المراجع عن إبدأ الرأى فى القوائم المالية ومدى المراجعة الذى يشمل 

o ت .اإلشارة إلى المعايير العالمية فى المراجعة والقوانين أو التنظيما 

o . وصف المراجعة المتوافق مع هذه المعايير 

  فقرة الرأى والتى تحتوى إبدأ  الرأى فى القوائم المالية واإلشارة إلطار التقارير المالية المطبق والمستخدم إلعداد

 القوائم المالية ) يشتمل تعريف التشريعات "السلطة القضائية" ألصل إطار التقارير المالية والتى ليست معايير

 التقارير المالية العالمية أو معايير المحاسبة القسام العالمية العامة أو العامة العالمية.

 .توقيع المراجع 

 تاريخ تقرير المراجع 

  عنوان المراجع(ISSAI 1700.43  P9) . 

 فهم التقرير

  -تقرير المراجعة يجب أن يكون سهل القراءة ومفهوم. الوضوح والفهم قد يتم تحسينهم بواسطة :

  إستخدام لغة غير تقنية . كل المصطلحات التقنية ، اإلختصارات غير المألوفة واإلختصارات يجب أن تكون

 واضحة معرفة عند اإلستخدام.

 . تنظيم منطقى للجوهرية 

 .الدقة والدقة فى وضع الحقائق ورسم الخالصات 
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 . اإلستخدام الفعال للعنوان والتعليقات والجمل التطبيقية 

 مساعدات البصرية )مثل الصور ، المخططات ، الرسم البيانى و الخرائط ( لتوضيح وإختصار المواد إستخدام ال

 المعقدة.

 . على أية حال يجب تجنب التكرار تقرير المراجع يجب أن اليكون أطول من الالزم لنقل ودعم الرسائل

 التمثيل بواسطة مدير المراجعة 6.2.4

المدير األقدم واألعلى )كبير المدراء(  للجهاز له دور عظيم وحاسم ليلعبه أثناء المراجعة ، 

المقدمة بواسطة مدير  R3بصورة خاصة متعلق برقابة الجودة ومسودة تقرير المراجعة . ورقة العمل 

ائم المالية بواسطة المراجعة تشمل التوثيق لكل التغيرات المتعلقة بتقرير المراجعة التى تقدم وتعطى للقو

 األقدم واألعلى المتعلقين بأعمال المراجعة .  مدراء الجهاز

 معلومات المقارنة المفصح عنها فى القوائم المالية  6.2.5

 هنالك مدخلين واسعين مختلفين لمسئولية تقرير المراجع فيما يتعلق بمعلومات المقارنة:

مالية المقارنة .المدخل الذى يتم تبنيه أحيانا محدد بالقانون أو أرقام المماثلة ) أرقام المقارنة( والقوائم ال

 (. ISSAI 1710.2)التنظيم لكن ربما أيضاً محدد فى مصطلح اإلرتباط 

معلومات المقارنة هى المبالغ واإلفصاحات المضمنة فى القوائم المالية فى جانب واحد أو أكثر من فترة 

 مالية سابقة. 

المقارنة( تشير إلى معلومات المقارنة عندما المبالغ واإلفصاحات األخرى للفترات أرقام المماثلة )أرقام 

 (.(ISSAI 1710.6السابقة تم تضميتها كجز ال يتجزأ من القوائم المالية للفترات الحالية 

 تقارير المراجعة الضرورية التى تميز )تفاضل ( بين هذه المداخل هى:

  ألرقام المماثلة , رأي المراجع في القوائم المالية يشير إلى الفترة الحالية فقط بينما 

  للقوائم المالية المقارنة ، رأي المراجع يشير إلى أى فترة تم فيها إعداد القوائم الماليةISSAI 1710.3) 

.) 

كانت معلومات المقارنة المراجع يجب أن يتحصل على أدلة مراجعة مالئمة وكافية والتقريرعن ما إذا 

المضمنة في القوائم المالية تم عرضها ، في كل الجوانب المهمة ، متوافقة مع متطلبات معلومات المقارنة 

  (ISSAI 1710.5)في إطار التقارير المالية المطبق 

جع إذا المراجع حدد سوء إستخدام جوهري محتمل في معلومات المقارنة خالل المراجعة الحالية , المرا

يجب عليه عمل إجراءات مراجعة إضافية ليحدد إذا كان سوء اإلستخدام الجوهري موجود .إذا المراجع 

راجع القوائم المالية لفترات سابقة ,متطلبات األحداث الألحقة لتاريخ الميزانية يجب إتباعها . إذا كانت 
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علومات المقارنة متوافقة مع القوائم القوائم المالية للفترات السابقة صحيحة ,المراجع يجب  أن يحدد أن م

 (. (ISSAI 1710.8المالية المعدلة 

 التقرير  عن أرقام المماثلة )أرقام المقارنة( 

عند ما يتم عرض أرقام المقارنة , رأي المراجع يجب أن ال يشير تحديداً إلى أرقام المقارنة طالما رأي 

 (. (ISSAI 1710.10يتضمن هذه األرقام المراجعة للفترة الحالية عن القوائم المالية ككل 

عند تقرير المراجعة عن الفترة السابقة ، كما تم إصداره سابقاً ، يشمل رأي متحفظ ، عدم إبداء  الرأى أو 

رأي سلبي والقضايا التي ترفع من تعديل الرأي تم حلها وتم التعامل معها بصورة صحيحة فى القوائم 

ن ال يشير إلى التعديالت السابقة . ربما ، على أي حال تكون مناسبة لتشمل المالية ، التقرير الحالي يجب أ

 (.(ISSAI 1710 P5فقرات قضايا أخرى 

على أي حال ,إذا لم يتم حل هذه القضايا تحتاج إلى أخذها في اإلعتبار على ضوء القوائم المالية للسنة 

ن يعدل تقرير العام الحالي وفقاً لذلك .أساس الحالية . إذا كانت جوهرية للفترة الحالية ، المراجع يجب أ

 -فقرة التعديل في تقرير المراجع يجب إما :

  يشير إلى  كلتا أرقام الفترة الحالية وأرقام المقارنة ) المماثلة( في وصف القضايا التي ترفع أو تزيد من

 الحالية  هى جوهرية . التعديل )التحفظ ( عندما األثار أو األثار المحتملة للقضايا في أرقام السنة

  في جوانب أخرى توضح أن رأي المراجع سوف يكون معدالً بسبب األ ثار أو األثار المحتملة لعدم حل

 (.(ISSAI 1710.11)تصحيح( هذه القضايا عند مقارنة أرقام الفترات الحالية مع األرقام المقارنة 

ائم السنة  المالية السابقة عندما تقرير المراجع قد يحدد سوء اإلستخدام الجوهري الذي يؤثر على قو

المراجعة غير المعدل قد تم إصداره . في بعض الظروف ، المراجع يجب أن يضع في اإلعتبار إذا كانت 

أرقام المقارنة  قد تمت إعادة صياغتها أم ال ،إذا كانت أرقام المقارنة لم تتم إعادة صياغتها بصورة 

م يتم عملها ، المراجع يجب أن يطلب اإلدارة لمراجعة أرقام المقارنة صحيحة و/أو اإلفصاحات المالئمة ل

 (.(ISSAI 1710.12أو إذا اإلدارة رفضت عمل ذلك يتم تعديل التقرير بصورة مالئمة 

عندما القوائم المالية للفترات السابقة تمت مراجعتها بواسطة مراجع آخر المراجع يجب )إذا لم يمنع 

ير المراجع السابق عن أرقام المقارنة المحددة فى فقرات القضايا األخرى ونوع بالقانون( يشير إلى تقر

الرأى الذى تم إبداؤه بواسطة المراجع السابق وتاريخ التقرير وسبب تعديل رأي المراجعة . هذا أحياناً 

كل )مؤسسات المراجعة العليا( والتى دائمآ يتم تفويضها لمراجعة   SAIغير متوافق أومطبق كما فى 

األقسام العامة للوحدات . السيناريو غير مطبق )اليتم اإللتزام به( للتعاقد على المراجعة ، أو المراجعة 

التي تحول من مراجع واحد مسئول إلى آخر ضمن الجهاز لكن ربما تكون مالئمة في بعض األحوال 

 .(ISSAI 1710.13.P4))الظروف ( كشيء قومي مثل القوميات 
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في بعض الظروف النادرة قوائم السنة المالية السابقة لم تراجع ,المراجع يجب أن يحدد في  

فقرات القضايا اآلخرى في تقرير المراجعة أن أرقام المقارنة لم تراجع،والمراجع هنا يجب أن يتحصل 

جوهرية على على أدلة مراجعة مالئمة أن األرصدة اإلفتتاحية التحتوي على سوء إستخدام يؤثر بصورة 

 (.(ISSAI 1710.14القوائم المالية للسنة الحالية 

 التقرير عن القوائم المالية المقارنة 

عندما المقارنة يتم عرضها كقوائم مالية مقارنة ، رأي المراجعة يجب أن يشير إلى أي فترة 

 .  (ISSAI 1710.15)أوسنة تم عرض القوائم المالية فيها وما هو رأي المراجعة الذي تم إبداؤه 

عندما التقريرعن القوائم المالية للسنة السابقة مرتبط بمراجعة السنة الحالية , إذا كان الرأي في القوائم 

المالية للسنة السابقة  مختلف عن الرأي الذي تم  إبداؤه سابقاً , المراجع يجب أن يفصح عن األسباب 

 (.(ISSAI 1710.16ا )الجو انب( الجوهرية إلختالف الرأي مع التركيز على فقرات القضاي

إذا القوائم المالية للسنة السابقة تمت مراجعتها بواسطة مراجع آخر باإلضافة إلبدأ الرأى فى 

القوائم الحالية ، المراجع يجب أن يقر فى فقرات القضايا األخرى بأن الفترات السابقة تمت مراجعتها 

ه بواسطة المراجع اآلخر وإذا التقرير معدل ، األسباب بواسطة مراجع آخر ، نوع التقرير الذى تم إصدار

 (.(ISSAI 1710.17لذلك التعديل والتاريخ لهذا التقرير 

إذا وجد سوء إستخدام جوهري مؤثر على القوائم المالية للسنة السابقة مراجع بواسطة مراجع 

ة المؤسسة أو الحكومة بعد آخر ، المراجع يجب أن يناقش هذا االمر مع اإلدارة وهؤالء المعينين بواسط

الحصول على تفويض اإلدارة ,المراجع يجب أن يتصل مع المراجع السابق ويقترح إعادة صياغة القوائم 

المالية للفترة السابقة . إذا المراجع السابق وافق على إعادة إصدار تقرير المراجعة مع إعادة صياغة 

رير المراجع فقط يعد تقرير في القوائم المالية للسنة الحالية . القوائم المالية والمراجع وافق أو إتفق مع التق

في بعض األحوال المراجع مطلوب منه تضمين التركيز على القضايا أو فقرات القضايا األخرى في تقرير 

 . ((ISSAI 1710.18المراجع ذا الصلة بإعادة صياغة المعلومات 

اجعتها والمراجع الحالي يجب أن يحدد أو يقرر في تقرير عندما القوائم المالية للسنة السابقة لم تتم مر

 ISSAIالمراجعة أن أرقام المقارنة أو القوائم المالية المقارنة غير مراجعة كما هو مطلوب 

1710.19).) 

 معلومات أخرى في المستندات )موثقة( تحتوي على قوائم مالية مراجعة:  6.3

      

 

 -معلومات أخرى تحتوي قوائم مالية مراجعة تشمل :

 إعتبارات المعلومات األخرى 

  عدم الثبات الجوهري 

  جوهري للحقائقسوء إستخدام 
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 إعتبارات المعلومات األخرى : 6.3.1

هذا القسم  يطبق التوجيهات عندما تقرير المراجعة والقوائم المالية توثق في المستندات )مثل التقرير 

 األخرى .السنوي للعميل ( سوية مع المعلومات 

 -هذه المعلومات قد تشتمل على سبيل المثال :

 .التقرير بواسطة اإلدارة أو المحددين بواسطة المؤسسة أو الحكومة عن العمليات 

  .)إختصارات مالية أو أشياء مهمة ) واضحة 

 . معلومات توظيف 

 . المصروفات الرأسمالية المخططة 

 . النسب المالية 

 .أسماء المسئولين والموجهين 

 ختيار المعلومات الربع سنوية .إ 

  . اإلجراءات أو األداء عن  اإلطار المالي 

 . جودة الخدمات 

 . حجم العمل 

 .الكفاءة المستهدفة وجوانب األداء اآلخرى 

هدف المراجع هو أن يستجيب " يرد" بصورة مالئمة عندما المستندات أو الوثائق تحتوى على القوائم 

المالية المراجعة وتقرير المراجعة هنا يتضمن "يشمل" معلومات أخرى يمكن أن تقوي الموثوقية 

 (.ISSAI I720.4)"المصداقية" لهذة القوائم المالية وتقرير المراجعة 

يقرأ  المعلومات األخري ليعرف أو يحدد عدم االتساق "الثبات " مع القوائم المالية المراجع يجب أن 

 (.ISSAI 1720.6 ) المراجعة 

عدم اإلتساق "الثبات " يوجد عندما المعلومات األخري تناقض مع المعلومات المضمنة في القوائم المالية 

ج المراجعة المتحصل عليها من أدلة المراجعة. عدم اإلتساق الجوهري قد يرفع درجة الشك عن نتائ

 المراجعة التي تم الحصول عليها مسبقاً و"إحتمال" عن األساس لرأي المراجعة في القوائم المالية .

أهداف المراجع  هي مراجعة القوائم المالية . لذلك ، المراجع ليست لدية مسئولية محددة  لتحديد ما إذا 

 نها بصورة صحيحة. كانت المعلومات األخري تم التقرير ع

من أجل أن المراجع  يمكن أن يضع في إعتباره المعلومات األخري المضمنة في التقرير السنوي ، 

الوصول للمعلومات في الزمن المحدد قد تكون مطلوبة .المراجع لذلك يحتاج لعمل إتفاقية مالئمة مع 

 . الوحدة "العميل " للحصول علي معلومات قبل تاريخ تقرير المراجعة
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المراجع يجب أن يعمل إتفاقية مع اإلدارة وهوالء المدارين أو المحدديين بواسطة المؤسسة أو الحكومة 

للحصول على معلومات ألغراض المراجعة . عندما تكون كل المعلومات غير متاحة للمراجع قبل تاريخ 

بكراً فيما بعد ليحدد عدم تقرير المراجعة ، المراجع يجب أن يقرأ المعلومات األخرى فى فرصة مناسبة م

 (. ISSAI 1720.6.7)اإلتساق الجوهرى 

   -عدم االتساق " الثبات" الجوهرى: 6.3.2

عدم اإلتساق الجوهرى يتم تحديده قبل تاريخ تقرير المراجعة . إذا المراجع حدد عدم اإلتساق            

الجوهرى ، المراجع يجب أن يحدد سواء القوائم المالية المراجعة أو المعلومات األخرى تحتاج لتحسينها 

 (.ISSAI 1720.8)أو تعديلها 

لية المراجعة والوحدة "العميل" رفض عمل هذه إذا كان التعديل " التحسين" ضرورى فى القوائم الما

 ( .ISSAI1720.9)التحسينات ، المراجع يجب أن يعدل الرأى بصورة معقولة 

إذا كانت مراجعة المعلومات األخرى ضرورية لكن اإلدارة رفضت عمل هذه المراجعة ، المراجع يجب 

ة كتابة عن إعتبارات المراجع أن يخطر هؤالء المدارين أو المحددين بواسطة المؤسسة أو الحكوم

بخصوص المعلومات األخرى ويضمن فقرات القضايا األخرى  فى التقرير والتى تصف عدم اإلتساق . 

المراجع أيضاً قد يختار حجب تقرير المراجعة إلى أن يتم الوصول إلى إجماع عن إجراءات أخرى مع 

 (.ISSAI 1720.10)االدارة 

 ده بعد تاريخ تقرير المراجعة .عدم اإلتساق الجوهرى يتم تحدي

إذا كانت مراجعة القوائم المالية المراجعة ضرورية، المراجع يجب أن يعامل عدم اإلتساق كاألحداث 

 ( .ISSAI 1720.11)الالحقة 

إذا اإلدارة وافقت على مراجعة المعلومات ،المراجع يجب أن يعمل  أويجرى إجراءات أخرى كما هو 

ضرورياً ) كإجراء مهم ( مثل مراجعة إجراءات اإلدارة وتوزيع المستندات الجديدة لكل األطراف ذات 

 . (ISSAI 1720.12)العالقة 

رة رفضت إجراء هذه المراجعة ، المراجع إذا كانت مراجعة المعلومات األخرى ضرورية ، لكن االدا

يجب أن يخطر هؤالء المدارين أو المحددين بواسطة المؤسسة أو الحكومة وأى أطراف أخرى مثل 

 ISSAI)السلطة القضائية ، وقد يتخذ أى إجراءات أخرى مثل إستشارة مستشار قانونى 

1720.13.P5. ) 
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  -: تحريف الحقائق 6.3.3

إذا كان المراجع مازال معتبراً أن هنالك سوء إستخدام للحقائق يجب علي  المراجع أن يناقش هذه القضايا 

 مع اإلدارة. 

يطلب من اإلدارة اإلستشارة  مع أطراف ثالثة مؤهلة ، مثل إستشارة المجاالس القانونياة للوحادات . ويأخاذ 

 (. ISSAI 1720.14.15) فى اإلعتبار النصائح المتحصل عليها 

إذا كان التعديل ضروري في المعلومات األخرى والمنشأة ) الوحدة( رفضات عمال هاذا التعاديل، المراجاع 

يجااب أن يخطاار هااؤالء الماادارين  أو المحااددين بواسااطة المؤسسااة أو الحكومااة وأي أطااراف أخاارى مثاال 

 (.  ISSAI.1720.16.P6) السلطات القضائية وإتخاذ أي إجراءات أخرى في اإلعتبار أنها ضرورية 

 -أغراض خاصة إلرتباطات المراجعة : 6.4

 -أغراض خاصة إلرتباطات المراجعة تشمل :

  .)إعتبارات المراجعة في )األغراض الخاصة إلرتباطات المراجعة 

 . التقرير في األغراض الخاصة للقوائم المالية 

 

 

 .اعتبارات المراجعة 6.4.1

األغراض الخاصة للقوائم المالية هي القاوائم المالياة المعادة  باالتوافق ماع إطاار التقاارير المالياة المعاد لمقابلاة 

 . (ISSAI1800.6) (ISSAI 1800P4)اإلحتياطات من المعلومات المالية للمستخدمين المحددين 

ست لإلدارة تحديد اإلطار . متى كاان في الحكومة إطار التقارير المالية عادة موصوف بالقانون أو التنظيم ولي

القانون أو التنظيم يصف إطار التقارير المالية  ليتم إساتخدامه بواساطة اإلدارة فاي إعاداد وعارض األغاراض 

الخاصة للقوائم المالية ، أي إطار يفترض أن يكون مقبول في غياب المؤشرات المتضاادة ) أو المتناقضاات ( 

(ISSAI 1800P6.7. ) 

باإلضااافة إلااى إعااداد األغااراض العامااة للقااوائم الماليااة ، العمياال قااد يعااد القااوائم الماليااة ألطااراف ثالثااة ) مثاال 

الجهات الحكومية ، السلطات القضائية و أي أطراف ثالثة تعمال وظيفاة مشارفين ( والتاي تتطلاب قاوائم مالياة 

 مضبوطة ) صحيحة ( لتقابل إحتياجاتهم من المعلومات المحددة . 

في بعض البيئات القوائم المالية قد تكاون القاوائم المالياة الوحيادة المعادة بواساطة األقساام العاماة للوحادات فاي 

بعض األحوال قد تعتبر ألغراض خاصة. مراجعين األقسام العامة  يختبرون بحذر ما إذا كان إطاار التقاارير 
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ب عااريض ماان المسااتخدمين ) إطااار األغااراض الماليااة معااد لمقابلااة اإلحتياجااات  ماان المعلومااات الماليااة لجاناا

 (.ISSAI.1800.P5)العامة ( أو المعلومات المالية لحوجة مستخدمين محددين 

  -أمثلة إرتباطات المراجعة ذات األغراض الخاصة هي :

  المقبوضات النقدية وأساس محاسبة اإلنفاق )المدفوعات ( لمعلومات التدفقات النقدية التي  قد يطلب من

 إعدادها مثال للدائنين .  الوحدة

  مراجعة التقارير المالية للعقودات المخصصة ، مثل عقد عمل السندات ، إتفاقيات القروض أو منح

 المشروعات . 

ً لألساس الشامل  المراجعين قد يتم تفويضهم لمراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقا

( أو المعايير العالمية . المراجعين محتاجين   (IPSASوليةللمحاسبة آخري غير معايير المحاسبة الد

( ) ISSAI)لتخطيط وأداء المراجعة بصورة مالئمة وإبداء رأي في القوائم المالية  متوافقة مع متطلبات 

1800.2 ISSAI . ) 

واضعين في المراجعين يجب أن يحددوا إطار التقارير المالية المقبولة والمطبقة في إعداد القوائم المالية 

  -اإلعتبار :

  .  الغرض من إعداد القوائم المالية 

  ) المستخدمين المقصودين ) المستهدفين 

  ( والخطوات المتخذة بواسطة اإلدارة لتحديد أن إطار القوائم المالية المطبق هو مقبول في هذه األحوال

 (.ISSAI 1800.8)الظروف(  

في تخطيط وأداء المراجعة يجب علي المراجع أن يحدد أي إعتبارات خاصة كما هو مطلوب . هذه 

اإلعتبارات قد تشمل الفهم لإلختبارات وتطبيق ) تفسير ( السياسات المحاسبية . هذه التفسيرات مهمة عند 

في المعلومات المقدمة  تبني التفسيرات األخرى المعقولة والتى قد تعطى )أوينتج عنها ( إختالفات جوهرية

 ( .   (ISSAI 1800.9.10 في القوائم المالية  

 التقرير في القوائم المالية ذات األعراض الخاصة: 6.4.2

في نفس الخط مع التخطيط  ورأى فى القوائم المالية ذات األغراض الخاصة المراجع يجب أن يعد تقرير

(  ISSAI 1800.P8) ( يشمل على األقل أقل المتطلبات للعناصر المطلوبة (ISSAIs المضمن في 

(ISSAI 1800.11  . ) 

المراجع قد يكون لديه مسئولية إضافية للتقرير عما إذا كانت القوائم المالية ذات األغراض الخاصة يتم 

راجعة يصف المتطلبات ألي إعدادها بالتوافق مع إطار التقارير المالية المطبق . في هذه الحالة تقرير الم

تنظيمات  أو قوانين ذات صلة أو تفويض، المراجعة في أقسام منفصلة من تقرير المراجعة. الصيغة 

المضمنة في التفويض القانوني قد تستخدم في تقرير المراجعة ، متى ما كانت التشريعات ) القوانين ( التي 
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جعى األقسام العامة يتبنون التخطيط والصيغ ، مرا(ISSAIs)تحكم تفويض المراجعة ال تتضارب مع 

لذلك المستخدمين يستطيعون بسهولة معرفة تقرير المراجعة كتقرير عن  ISSAIالمستخدمة فى 

 (  .  ISSAI 1800.P9)  (    ISSAIs)إستنتاجات المراجعة المتوافقة مع 

في األحداث أو الظروف غير المحتملة لحصول اإلدارة على إختيار إطار التقارير المالية ، قائمة ) 

مسئولية اإلدارة عن  القوائم المالية ذات االغراض الخاصة ( يجب توسيعها لتشمل المسئولية عن تحديد 

 .  (  ISSAI  1800.P10)إطار التقارير المالية المطبق هو مقبول في ظروف اإلرتباط 

المراجع يجب أن يقيم إذا القوائم المالية بصورة كافية تشير أو تصف إطار القوائم المالية المطبق 

(ISSAI  1800.12  ) . 

 -شكل ومحتوى تقرير المراجعة في القوائم المالية ذات األعراض الخاصة يجب أن يشمل :

 المستخدمين المقصودين أو وصف األغراض التي تم فيها إعداد القوائم المالية وإذا كان ض ، ً روريا

المستهدفين أو تشير إلي اإليضاحات في القوائم المالية ذات األغراض الخاصة والتي تحتوي على تلك 

 المعلومات و 

  إذا اإلدارة إختارت إطار القوائم المالية في إعدادها لتلك القوائم المالية توضيح مسئوليات اإلدارة عن

ً إلي مسئولياتهم عن تحديد أن إطار التقارير المالية المطبقة مقبول في القوائم المالية يجب أ ن يشيرأيضا

هذه الظروف . عندما اإلدارة تختار إطار التقارير المالية ، المراجع قد يضمن هذه المسئوليات في قائمة 

ة  عن القوائم مسئوليات اإلدارة . وعلى المراجعين تحديد كيف يتم نشر أو توسيع قائمة مسئولية اإلدار

 ISSAI)المالية ذات األغراض الخاصة لتشير إلى المصدر الذي يحدد إطار التقارير المالية المطبق. 

1800.13    . ) 

المراجعين يجب أن يضمنوا التركيز على فقرة القضايا إلنذار المستخدمين لتقرير المراجعة أن القوائم  

ً إلطار األغراض ال خاصة ، ، كنتيجة لذلك،أن القوائم المالية لتقريرالمراجع ذو المالية تم إعدادها وفقا

ً في اإلعتبار تضمين قائمة في تقرير  ً  ألغراض أخرى.المراجع قد يضع أيضا الصلة قد ال يكون مناسبا

المراجعة أنها محددة فقط للمستخدمين المحددين أو المقصودين  ويجب أن ال تنشر أو تستخدم بواسطة 

لمستخدمين المحددين أو المقصودين ، ما لم  يصبح تقرير المراجعة مستند عام أطراف أخرى غير ا

 ( .ISSAI1800.14.P11) )وثيقة منشورة للعامة(                          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

397 
 

مراجعة القوائم المالية الفردية ، عناصر محددة ، حساب أو عناصر في القوائم  6.5

 -المالية :

 -الفردية ، عناصر محددة ، حساب أو عناصر في القوائم المالية . تشمل :مراجعة القوائم المالية 

 

 .التطبيق واالعتبارات 

 .وضع التقرير 

 

 التطبيق واالعتبارات:  6.5.1

هذا المعيار يطبق فقط عندما المراجع يطلب منه مراجعة القوائم المالية الفردية أو عناصر محددة ، حساب 

أو عنصرمن عناصر القوائم المالية . القوائم المالية الفردية أو عناصر محددة ، حساب أو عنصرمن 

أو العامة تحت أي ظرف البنود عناصر القوائم المالية قد يتم إعدادها بالتوافق مع إطار األغراض الخاصة 

ً أن تطبق في المراجعة  ) في الفصل السابق عن ) االغراض الخاصة إلرتباط المراجعة ( يجب أيضا

ISSAI 1805.1   ) . 

األقسام العامة للوحدات قد تعد المعلومات المالية ، تشمل القوائم المالية الفردية ، عناصر محددة ، حساب 

أو عناصر القوائم المالية لألطراف األخرى . المراجعة لتلك المعلومات قد تقع تحت تفويض الجهاز . 

 )جعة أى من القوائم المالية المراجعين يجب أن يضعوا في اإلعتبار الموجهات في هذا الفصل عند مرا

ISSAI 1805.P4 . ) 

هدف المراجع هو تخطيط وأداء المراجعة من أجل إبداء الرأي في العناصر المحددة ، حساب أو أي من 

بغض النظر عن  (ISSAIs)عناصر القوائم المالية ، من أجل القيام بذلك المراجع يجب أن يتفق مع كل 

جعة المجموعة المكتملة للقوائم المالية للعميل . لكن، إذا المراجع لم يرتبط سواء المراجع أيضاً إرتبط بمرا

غير عملى بناءاً  (ISSAIs)بمراجعة المجموعة المكتملة للقوائم المالية للعميل هذا يجعل التوافق مع كل 

ة ( . على مجهودات  المراجعة المطلوبة  للحصول على فهم مالئم لعميل المراجعة )أو الوحدة المراجع

المراجعين قد أيضاً يوافقون على إصدارات أو قضايا مع السلطات القضائية أو  هوالء المسئولين مباشرة 

 (.(ISSAI1802.5.7.10.11.P3لـ الجهاز 

المراجعين يجب أن يراجعوا قبول إطار التقارير المالية المطبق . المراجعين يجب أن يضعوا فى 

مالية سوف ينتج عنه العرض العادل والذى يعطى المستخدمين المحددين اإلعتبارأن قبول إطار التقارير ال

ً يتم وصفة  ) المقصودين( الفهم الكامل للمعلومات المالية . فى األقسام العامة إطار التقارير المالية أحيانا

 . (ISSAI 1805.8.P6)بالقانون والتنظيم 
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 -: Forming an opinionتكوين الرأي  6.5.2

الفقرة المتفق عليها إلرتباط المراجعة يجب أن تشمل إعداد التقرير ليتم إصداره بواسطة     

المراجع . إعداد التقرير يجب أن يكون مالئم للظروف . التشريعات       ) القوانين ( التي تحكم تفويض 

نت هذه الحالة تقرير المراجعة قد تحدد التخطيط والصيغة التي يتم إستخدامها في تقرير المراجعة. إذا كا

ً لـ  والقوانين التي تحكم تفويض  (ISSAIs)المراجعة يجب أن يشير إلى المراجعة المستنتجة وفقا

.  6.2المراجعة ، فقط إذا كان تقرير  المراجعة يشمل ، على األقل ، العناصر الموصوفة  في القسم 

رة جوهرية عن متطلبات المعيار يجب عندما الصيغة الموصوفة في القوانين ) التشريعات ( تختلف بصو

 ISSAI) علي  المراجع  أن يضع في اإلعتبار التأثيرات التي قد تكون في رأي المراجعة 

1802.9,P2,P7 ). 

تقرير المراجعة قد تعكس المسئوليات اإلضافية لذلك التقرير سواء للقوائم المالية الفردية أوالعناصر    

ة وفقاً إلطار التقارير المالية المطبق. إذا كانت هذه الحالة ، تقرير المراجعة المحددة للقوائم المالية المعد

 ( .  (ISSAI 1805,P8يصف المتطلبات ألي قوانين أو تشريعات ذات صلة  أو التفويض بالمراجعة 

  (.ISSAI 1805.12 )المراجع يجب أن يصدر رأي منفصل ألي إرتباط بالمراجعة 

قوائم المالية وعناصر القوائم المالية تم نشرها سويا ومن غير المحتمل ) الممكن ( إذا المجموعة المكتملة لل

 . (ISSAI1805.13)تمييز األثنين بوضوح ، المراجع يجب أن يطلب من اإلدارة تصحيح هذا الوضع 

التركيز على فقرات ،  تقرير متحفظعند تقرير المراجعة في المجموعة المكتملة للقوائم المالية يحتوى على 

. المراجع يحتاج الي تحديد أثر ذلك فى القوائم المالية الفردية ، أو  فقرة القضايا األخرىأو  القضايا

العناصر المحددة فى القوائم المالية . حتى عند الرأي المعدل ال ينتمي إلى أو ليس ذو صلة بالعناصر 

المراجعة ، مراجعي األقسام العامة على الرغم من ذلك يضعوا في اإلعتبار كيف يتم  تضمين الرجوع إلي 

لرأي المعدل في تقرير المراجعة عن تلك العناصر. العوامل التي قد تؤثر على إعتبارات مراجعي األقسام ا

العامة تشمل متطلبات القوانين ذات الصلة أو تفويض المراجعة ، بنود أخرى محددة لإلرتباط وكيف أن 

 ISSAI) الً حذف أي من هذه المرجعيات من تقرير المراجعة على هذه العناصر قد يكون مضل

1805,14,P9 ). 

،فإن  الرأي عدم إبداءأو  رأي سلبيعندما يكون، تقرير المراجعة عن مراجعة القوائم المالية يحتوي 

تقرير المراجعة عن هذه العناصر أو عناصر المجموعة المكتملة للقوائم المالية يجب أن ال يشتمل على 

  -النظيف كافئ ، قد يتم إصدارة عندما :رأي نظيف . لكن ، متى ما شعر المراجع أن الرأي 

  . المراجع ال يمنع بواسطة قانون أو تنظيم من فعل ذلك 

  الرأي الذى تم إبداؤه في تقرير المراجعة اليتم نشره سوية مع تقرير المراجعة الذي يحتوى على رأي

 سلبي أو عدم إبداء الرأي و. 
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 الكبرى من المجموعة المكتملة للقوائم المالية للوحدة   العناصر المحددة ال تشكل الجزء األعظم أو النسبة

ISSAI 1805.15,16) . ) 

لكن هذه اإلستثناءات أعاله تطبق فقط للرأي في العناصر أو العناصر التي ال تعتبر الجزء األعظم من 

ية المكتملة وال المجموعة المكتملة للحسابات . القوائم المالية الفردية تعتبر الجزء األعظم من القوائم المال

يمكن إصدار رأي نظيف إذا المجموعة المكتملة للقوائم المالية بها تقرير سلبي أو عدم إبداء رأي 

(ISSAI 1805.17) . 

 -.مراجعة ملخص القوائم المالية :6.6

 المراجعة للقوائم المالية المختصرة تشمل:

   .االتطبيق واإلعتبارات 

   .  إجراءات المراجعة للقوائم المالية المختصرة 

  .  التقرير في القوائم المالية المختصرة 

 

 االتطبيق واإلعتبارات  6.6.1

هذا القسم يتعامل مع مسئولية المراجعين المتعلقة باإلرتباط بالتقرير عن القوائم المالية المختصرة   

  (.ISSA I 1810.1) بواسطة نفس المراجع     ISSAIs المشتق من القوائم المالية المراجعة وفقاً 

أهداف المراجع أن يخطط ويؤدي المراجعة من أجل إصدار )إعداد( تقرير في القوائم المالية    

  ( .ISSA 1810.3)المختصرة مؤسس ) معتمد ( على تقييم النتائج المتحصل عليها من أدلة اإلثبات 

علومات المالية التاريخية المشتقة من القوائم المالية لكن  التى تحتوى الم –القوائم المالية المختصرة   

على تفاصيل أقل من التى فى القوائم المالية ، بينما ال تزال تعطي تمثيل مؤسس ) مهيكل ( متسق مع 

 ISSAI )المقدم بواسطة المالية . القوائم المالية المختصرة يتم إعدادها بإستخدام المعايير المختارة بعناية 

1810.4 ) . 

ً لـ -المراجع يجب أن يراجع القوائم المالية المختصرة فقط    عندما المراجع يراجع القوائم المالية وفقا

(ISSAIs)  والتي منها القوائم المالية المختصرة ) مشتقة ( أوتم إشتقاقها (ISSAI 1810.5) . 
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 أنواع القوائم المختصرة  الغرض من القوائم المختصرة 

القوائم يجب أن تعكس كل المصروفات التي تظهر 

ضمن المتطلبات القانونية مثل الفوائد على القروض ، 

إسترداد القروض ، اإلقتراض ذو العالقة بالمصروفات 

 وإسترداد الضمانات .   ex-gratia، مدفوعات ، 

 / قوانين مالئمة  standingالموقف

هذه القوائم تعطى نظرة عامة للحالة أو األنواع 

 المختلفة من اإليرادات ذات العالقة ببعضها البعض . 

الضرائب ، غير الضرائب  -ملخص قوائم اإليرادات :

، إسترداد رأس المال من المودعين ومساهمي 

 الحقوق ، المنح واإلقتراض . 

ديوان هذه القوائم تعكس الديون الكلية للقطر ، تشمل ال

الخارجية والمحلية ، تكاليف الخدمات والديون الجديدة  

المتحصل عليها ، األرصدة اإلفتتاحية والختامية والتى 

 تشير إلى الزيادة / النقصان في الديون  

 ملخص القوائم  -ديون الحكومة  

 

  -التالي أمثلة إضافية لقوائم مختصرة قد تكون معروضة ) معدة ( للمراجعة : 

  -قبل اإلرتباط المراجع يجب أن يطلب من اإلدارة اآلتي :

  : اإلقرار أو االعتراف بمسئولياته عن-  

o . إعداد وعرض ملخص القوائم المالية متوافق مع المعايير المطبقة 

o  أن يجعل القوائم المالية المراجعة متاحة للمستخدمين المقصودين   ) المستهدفين ( لملخص القوائم المالية

 كل األوقات سوية مع تقرير المراجعة . في 

   يوافقوا على شكل التقرير ) الرأي ( ليتم إبدأ الرأى عنه في ملخص القوائم المالية (ISSAI 1810.6 )

 . 

معايير عرض المعلومات في ملخص القوائم المالية إما تم تأسيسها بواسطة مدراء العميل ) الوحدة محل 

المراجعة ( أو تم وضعها بواسطة القانون ، إذا اإلدارة أسست معايير المراجعين يحتاجون إعتبار كيف أن 

  -هذه المعايير الموضوعة نتائجها في :

  . إفصاحات كافية 

 للقوائم المالية المراجعة .  مرجعيات واضحة 

  . تتفق مع أو ممكن إعادة حسابها من المعلومات ذات الصلة بالقوائم المالية المراجعة 

  . تحتوى المعلومات الضرورية وفي مستوى التجميع ، حتى ال يمكن أن تكون مضللة في هذه الظروف 

المراجع يستنتج أن المعايير المطبقة مقبولة في هذه الظروف . إذا المراجع إستنتج أن المعايير المطبقة 

غير مقبولة أو ال يمكن الحصول على موافقة اإلدارة الموضوعة أعاله ، والمراجع مطلوب منه بالقانون 
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ً لـ  أو التنظيمات مراجعة ملخص القوائم المالية ، اإلرتباط ال يمكن التصرف فيه) إستنتاجه (وفقا

(ISSAIs) (ISSAI 1810.7)  . 

  -إجراءات لمراجعة ملخص القوائم المالية : – 6.6.2

 -المراجع يجب عليه أداء اإلجراءات التالية كأساس لرأي المراجعة في ملخص القوائم المالية :

  راجعة  دد القوائم المالية المتقييم هل ملخص القوائم المالية يفصح بصورة  كافية عن طبيعة الملخص ويح 

 : إذا ملخص القوائم المالية غير مرفق مع أو مصاحب للقوائم المالية المراجعة ، قيم كيف يصف بوضوح-  

o  .من أو أين القوائم المالية المراجعة تكون متاحة 

o  لمستخدمي ملخص القانون أو التنظيمات التي تحدد أن القوائم المالية المراجعة ال تحتاج ألن تكون متاحة

 القوائم المالية المستهدفين أو المقصودين .

  .تقييم كيف أن ملخص القوائم المالية يفصح بصورة  كافية عن المعايير المطبقة 

  مقارنة ملخص القوائم المالية مع المعلومات ذات الصلة في القوائم المالية المراجعة لتحديد كيف أن

ملخص القوائم المالية متوافق مع أو يمكن إعادة حسابه من المعلومات ذات الصلة في القوائم المالية 

 المراجعة . 

 ها وفقاٌ للمعايير المطبقة.تقييم ما إذا كان قد تم إعداد البيانات المالية الموجزة وعرض 

  من وجهة نظر المعايير المطبقة ، تقييم كيف أن ملخص القوائم المالية يحتوى معلومات ضرورية حتى ال

 يتم التضليل في هذه الظروف . 

  تقييم كيف أن القوائم المالية المراجعة متاحة لمستخدمى ملخص القوائم المالية المقصودين أو المستهدفين

اجهة أي صعوبات ، مالم القانون أو التشريعات تقر أنه التحتاج ألن تكون متاحة وتؤسس من غير مو

 معايير إلعداد ملخص القوائم المالية . 

  )أي إجراءات أخرى مطلوبة بالتحديد بواسطة السلطة القضائية أو ألبدأ الرأي الموصوف ) المحدد

لتشريعية ( المراجع يجب أن يحدد إذا هذا قد يضلل بالقانون . إذا رأي آخر تم وصفه بالقانون ) السلطة ا

 . (  ISSAI 1810.8.10)مستخدمي ملخص القوائم المالية 

اذا ملخص القوائم المالية لم يتم تجميعها ) غير مجمعة ( وتمت مراجعتها في الحال بعد مراجعة القوائم 

ار أي أحداث تابعة أو الحقة إلصدار هذه المالية المفردة ) الفردية ( ، المراجع قد يحتاج األخذ في اإلعتب

التقارير . المراجع قد يصبح مدرك للحقائق الموجودة في تاريخ تقرير المراجعة في القوائم المالية 

المراجعة لكن لتلك التي كان المراجع في السابق غافل عنها أو غير مدرك لها. المراجع يجب أن يضع في 

بالقوائم المالية المراجعة       ويجب أن اليصدر تقرير في ملخص اإلعتبار تلك الحقائق في عالقتها 

القوائم المالية حتى تكتمل هذه اإلعتبارات ، متى كان غير مناسب إصدار ملخص قوائم مالية إذا كان 

 إحتمالية عمل تسوية للقوائم المالية المراجعة تم وضعها في اإلعتبار. 
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 -المالية:التقرير في ملخص القوائم  6.6.3

عناصر تقرير المراجعة ، تتضمن  شكل وصيغة الرأي ربما يتم وصفها بواسطة قانون أو تنظيم . في تلك 

الظروف المراجعين يجب أن يطبقوا الصيغة الموصوفة ، يضع في حساباته البنود التالية في شكل 

 (.  ISSAI 1810.P4) ومحتوى التقرير 

  -شكل و محتوى التقرير :

  . العنوان يشير بصورة واضحة أنه تقرير من مراجع مستقل 

  ) العنوان ) قد يكون مختلف عن القوائم المالية المراجعة 

 : فقرة المقدمة والتي-  

o  . تعرف ) تحدد ( ملخص القوائم المالية والتي يصدر المراجع التقرير عنها 

o  . تعرف القوائم المالية المراجعة 

o ة في القوائم المالية المراجعة ، تاريخ التقرير والحقائق أن الرأي المعدل تم تشير إلى تقرير المراجع

 إصدارة  في القوائم المالية المراجعة. 

o  عندما ، يكون تاريخ تقرير المراجعة في ملخص القوائم المالية متأخر عن تاريخ تقرير المراجعة في

م المالية والقوائم المالية المراجعة ال تعكس آثار القوائم المالية المراجعة ، المراجع يقر أن ملخص القوائ

 األحداث التي تظهر بصورة متتالية لتاريخ تقرير المراجعة في القوائم المالية . 

o  القاااوائم أو الرجاااوع لإليضااااحات فاااي ملخاااص القاااوائم المالياااة ، تشاااير إلاااي أنهاااا التحاااوى علاااى كااال

االفصاحات المطلوبة بواسطة إطار التقارير المالية المطبق في إعاداد وعارض القاوائم المالياة المراجعاة ، 

 وان قراءة ملخص القوائم المالية ليس هو بديل لقراءة القوائم المالية المراجعة . 

  . وصف مسئولية اإلدارة عن إعداد وعرض ملخص القوائم المالية وفقاً للمعايير المطبقة 

  توضيح أن المراجع مسئول عن إبدأ رأيه في ملخص القاوائم المالياة و مؤساس وفاق اإلجاراءات المطلوباة

 .  ISSAIبواسطة 

  .  الفقرات التى توضح بصورة واضحة الرأي 

 داؤه ( :تقرير نظيف قد يتم إصدارة ) إب

o .)ملخص القوائم المالية هو ملخص عادل عن القوائم المالية المراجعة وفقاً ) للمعايير المطبقة 

o  ( ًفي كل الجوانب الجوهرية ، مع القوائم المالياة المراجعاة ، وفقاا ، ) ملخص القوائم المالية متسق ) ثابت

 للمعايير المطبقة ( أو.

o   إبدأ  أي رأي آخر موصوف بالقانون أو التنظيم . وضع في اإلعتبار أي توضيحات أخرى قد تقلل ) تمنع

 ( سوء الفهم المتوقع من المستخدمين بناءاً على إصدار )إبدأ ( رأي مراجعة مختلف  . 

  توقيع المراجع 

  تاريخ تقرير المراجعة 
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   عنوان المراجع(ISSA 1810,9,10,11,12.14,15 ). 

المراجع يجب أن يتحصل على أدلة إثبات كافية ومالئمة لتكون أساس البدأ الرأي ، تشمل أدلة اإلثبات  

أن ملخص القوائم المالية تم إعداده وأن اإلدارة أكدت ذلك وأنها مسئولة عن ذلك . تاريخ تقريار المراجعاة 

راجعاة . إذا كاان المراجاع مادرك ألي يجب أيضاً أن ال يكون سابق لتقرير المراجعة في القوائم المالياة الم

حقائق جديدة موجودة في تاريخ المراجعة عن القوائم المالية المراجعة ، هذه يجب التعامل معها كأحداث ال 

) حقااااة عاااان القااااوائم الماليااااة المراجعااااة قباااال إصاااادار رأي المراجعااااة فااااي ملخااااص القااااوائم الماليااااة    

ISSAI1810,12,13,15 .) 

التركياز علاى فقارات القضاايا أو فقارات قضاايا أخارى فاي تقريار المراجعاة عان  التعديل فاي الارأي ، 

 القوائم المالية المراجعة . 

تقرير المراجعة في القوائم المالية المراجعة  قاد يحتاوى رأى ماتحفظ ، التركياز علاى فقارات القضاايا ، أو 

ملخاص عاادل عان القاوائم المالياة فقرات قضايا أخرى . عندما، المراجاع يقتناع أن ملخاص القاوائم المالياة 

  -المراجعة ووفقاً للمعايير المطبقة ، تقرير المراجعة في ملخص التقارير المالية يجب :

   ، يقر أن تقريرالمراجعين في القوائم المالية المراجعة يحتوى رأى ماتحفظ ،التركياز علاى فقارات القضاايا

 أو فقرات القضايا األخرى :و 

  حفظ في القوائم المالية المراجعة ، وأن الرأي المتحفظ ، أو التركيز علاى القضاايا يصف أساس الرأي المت

 أو فقرات القضايا األخرى في تقرير المراجعة في القوائم المالية المراجعة : و 

                                         يصف األثر في ملخص القوائم المالية إذا وجاد(ISSAI 1810.17 )

. 

،  تقرياار  عججدم إبججداء الججرأيأو  رأي سججلبيعناادما، تقرياار المراجااع عاان القااوائم الماليااة المراجعااة يحتااوى  -

 -المراجعة عن ملخص القوائم المالية يجب أن :

   . يقر أن تقرير المراجعة في القوائم المالية المراجعة يشمل رأي سلبي أو عدم إبداء الرأي 

  يصف أساس الرأي السلبي أو عدم إبداء الرأي في القوائم المالية المراجعة و 

  يقر أن ، كنتيجة للرأي السلبي أو عدم إبداء الرأي في القوائم المالية المراجعة ، قد تكون غير كافية إلباداء

 ( ISSAI 810.18رأي في ملخص القوائم المالية )

القوائم المالية ، مثال ، مراجع األقسام العامة قاد يبادئ رأي فاي  المراجع قد يبدئ رأي باإلضافة للرأي في

فعاليااة نظااام الرقابااة الداخليااة . فااي بعااض األحااوال ، المااراجعين يجااب أن يأخااذوا فااي اإلعتبااار التقااارير 

المصدرة لآلراء اإلضافية ويضمنوا مرجعيات   ألى رأي من هذه اآلراء في تقرير المراجعة عن ملخص 

 ( .  ISSAI1810. P3.P5)الية القوائم الم
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إذا ملخص القوائم المالية غير متسق ) غير ثابات ( ، فاي كال الجواناب المهماة ، ماع أو لايس ملخصااً  

كافياً عن القوائم المالية المراجعة ، باالتوافق ماع المعاايير  المطبقاة واإلدارة لام توافاق علاى عمال تغيارات 

 . (  ISSAI 1810.19) ملخص القوائم المالية  كافية، المراجع يجب أن يبدئ رأي سلبي في

المعلومات اإلضافية غير المراجعة المقدمة مع ملخص القوائم المالية يجاب تمييزهاا بصاورة واضاحة  

عن ملخص القوائم المالية . إذا هذا لم يتم عمله . تقريار المراجاع يجاب أن يوضاح الحقاائق أن المعلوماات 

 (. ISSAI.1810,23) اإلضافية غير مراجعة 

المراجع يجب أن يقرأ المعلومات المضمنة في المستندات التي تحتوى ملخاص القاوائم المالياة وتقريار  

المراجعة ذو الصلة . إذا المراجع حدد عدم االتسااق ) الثباات ( الجاوهري ، المراجاع يجاب أن يوضاح إذا 

عتها. أي غش جوهري يظهر في هذه كان ملخص القوائم المالية أو المعلومات األخرى تحتاج أن تتم مراج

 (. ISSAI.1810,24) الحقائق يجب أن يناقش مع اإلدارة 

أين ما كان المراجع أُصدر تقرير فاي ملخاص القاوائم المالياة والوحادة الخاضاعة للمراجعاة قاررت أن  

الحقائق في المساتندات تحتاوى ملخاص القاوائم المالياة ، لكان غيار متضامنة تقريار المراجعاة ذى الصالة ، 

فاي المساتندات  المراجع يجب أن يطلب من اإلدارة أن تضمن تقريار المراجعاة فاي ملخاص القاوائم المالياة

)أو يجب أن توثق تقرير المراجعاة فاي ملخاص القاوائم المالياة ( ، إذا لام ياتم عمال ذلاك المراجاع قاد يأخاذ 

) إجراءات أخرى تتضمن تقرير رسمي للسلطة القضائية معتمد من السلطة القضائية والتفويض بالمراجعة 

ISSAI.1810.25 )   (ISSAI.1810.P7 )  . 

إذا المراجع لام يصادر تقريار فاي ملخاص القاوائم المالياة والوحادة عملات علاي توثياق أو مساتندات للقاوائم 

والتي تشير للمراجع وحقيقة  أن ملخص القوائم المالية مشتق من القوائم المالية المراجعة ، المراجاع يجاب 

  -أن يقتنع أن :

  قوائم المالية و المرجعية للمراجع هى في محتوى تقرير المراجعة عن ال 

   القوائم ال تعطى إنطباع  أن المراجع قرر) أصدر تقرير ( في ملخص القوائم المالية . هذا قد يمكن إنجازه

 بواسطة جعل ملخص القوائم المالية .كـ ) لم تتم مراجعته(.

لمقابلة تلاك ، أو ال  إذا لم تتم مقابلة هذه البنود ، المراجع يجب أن يطلب من اإلدارة أن تغير القوائم المالية

تشير إلى المراجع في المستندات . كبديل ، الوحادة قاد تلازم  المراجاع للتقريار عان ملخاص القاوائم المالياة 

ويضاامن تقرياار المراجعااة فااي المسااتندات . إذا اإلدارة لاام تغياار القااوائم ، شااطبت المرجعيااة للمراجااع ، أو  

المستندات التى تحتوى علي ملخاص القاوائم المالياة ،  ضمنت تقرير المراجع فى ملخص القوائم المالية فى

المراجاااع يجاااب أن ينصاااح اإلدارة أن المراجاااع ال يوافاااق ) ال يتفاااق ( ماااع تلاااك المرجعياااة ) الرجاااوع ( ، 

والمراجااع يجااب أن يضااع فااي اإلعتبااار مااا هااي األحااداث األخاارى التااى ماان الممكاان أن تكااون مالئمااة . 

) أحداث ( تتضمن تقرير رسمي للسلطة القضائية ، يساتند ) يعتماد (  المراجعين أيضاً قد يتخذوا إجراءات

 (. ISSAI.1810.P7  ()ISSAI.1810.26)على السلطة  القضائية وتفويض المراجعة  
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عند النشر أو إستخدام تقريار المراجعاة فاي القاوائم المالياة المراجعاة يجاب علاي المراجاع أن يقياد نشار أو 

( ISSAI.1810.P6)ملخااااااص القااااااوائم الماليااااااة وفقاااااااُ لااااااذلك  إسااااااتخدام تقرياااااار المراجعااااااة فااااااي 

((ISSAI.1810.20  . 

 

 قائمة تصحيحة 

 ( خالصات أو إستنتاجات المراجعة والتقرير 6الجزء السادس )

  -ألغراضك :

 هل وضعت في اإلعتبار كل العناصر األساسية في تقرير المراجعة ؟ 

  هااااااال مراجعتاااااااك تمااااااات وفقااااااااً لاااااااـISSAs ؟ إذا كاااااااان األمااااااار كاااااااذلك، هااااااال تقريااااااار

 المراجعة إشتمل على تلك العناصر ؟ 

  هااااااااال الجهااااااااااز يتاااااااااأثر بإساااااااااتخدام كاااااااااالISSAIs  ومعاااااااااايير المراجعاااااااااة الخاصاااااااااة

باألحكاااااام القضاااااائية لقطااااارك )لبلااااادك ( ؟ إذا كاااااان األمااااار ذلاااااك هااااال تقريااااار مراجعتاااااك 

 يعطى شكل  وهيكل كافئ ؟ 

 فى تقرير المراجعة ؟  هل أخذت في اإلعتبار إستخدام المقارنات 

  هااااال هنااااااك أي معلوماااااات أخاااااارى مضااااامنة ماااااع التقرياااااار والقاااااوائم المالياااااة ؟ إذا كااااااان

األمركااااااذلك هاااااال تاااااام األخااااااذ فااااااي اإلعتبااااااار  إمكانيااااااة ذلااااااك ) المعلومااااااات األخاااااارى ( 

وساااااواء كانااااات تمثااااال عااااادم اإلتسااااااق الجاااااوهري وساااااوء اإلساااااتخدام فاااااي القاااااوائم المالياااااة 

 ؟ . 

 بيعااااااة األغااااااراض الخاصااااااة ؟ إذا كااااااان األماااااار كااااااذلك ، هاااااال إرتباطااااااك بالمراجعااااااة لط

 هل تم اإللتزام باإلتفاقيات التعاقدية ؟ 

  هااااال أنااااات مقتناااااع أن كفاياااااة ، حقيقياااااة وموثوقياااااة أدلاااااة اإلثباااااات تااااام الحصاااااول عليهاااااا

 أثناء عملية المراجعة ؟ . 

  هااااال كااااال أوراق العمااااال تشاااااير إلاااااى مااااان هاااااو الاااااذى قاااااام أو أدى العمااااال ، ومتاااااى تااااام

 أداؤه ؟ 

 وراق العمل لها عنوان ، تاريخ وخالصة ) نتائج ( ؟ هل أ 

  هل كل أوراق العمل يمكن الرجوع لها  ؟ 

  هل أخذت في اإلعتبار القانون / التشريعات والجوانب التنظيمية ؟ 

  هل قمت بتوثيق وإعادة تقييم أو تقدير الخطة بصورة جوهرية ؟ 

 مع اإلدارة ؟ هل قمت بتوثيق األمور ) القضايا( التي تمت مناقشتها 

  هل أوراق عمل المراجعة المختلفة بالملف ؟ 

  هاااااال هنالااااااك أدلااااااة وبااااااراهين فااااااي الملااااااف علااااااى أن العماااااال المنجااااااز تماااااات مراجعتااااااه

 واإلشراف عليه ؟ 
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   هاااال هناااااك صااااورة ، ماااان القااااوائم الماليااااة النهائيااااة فااااي الملااااف ؟ هاااال هااااي تشااااير إلااااى

 الرجوع للجدول الزمني الرئيسي.

Is It cross referenced to the lead  Schedule  

 

 خطاب اإلدارة .1

الوحجججججججججججججججججججدة 

 المراجعة

 التاريخ الدرجة االسم المراجعين 

    1المستوى   نهاية الفتره

    2المستوى   إعد بواسطة

    3المستوى   الدرجة

      التاريخ

 

 مراجعة  القسم أجراها المراجع العام

 }عنوان مراقب الحسابات { العنوان

   التاريخ:

 السادة )....( /السيد

خضعت القوائم المالية لـ }ادرج إسم الوحدة  الخاضعة للمراجعة{ للمراجعة بواسطة  المراجع العام }أو ما 

 يعادله{ حسب نص القانون }أشر إلى القانون ذو الصلة{.
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 التاريخ{.خطاب اإلدارة: }أدرج نوع المراجعة؛ مثال: مراجعة نظامية{ للسنة المالية }أدرج 

 المقدمة:

إكتملت مراجعة الـ }أدرج إسم الوحدة  الخاضعة للمراجعة{ للسنة المالية المنتهية في }أدرج التاريخ{، 

 والغرض من هذا الخطاب هو إحاطتكم علما بالنتائج التي توّصلنا إليها من خالل المراجعة.

 نطاق وتحديد المسئوليات:

. تتطلب هذه المعايير تخطيط (ISSAIsية ألجهزة الرقابة العليا )أجريت المراجعة وفقا للمعايير الدول

وتنفيذ المراجعة للحصول على تأكيد معقول بأن كافة النواحي الجوهرية حازت على تمثيل عادل في 

 القوائم المالية السنوية.

 شملت المراجعة التالي:

  القوائم المالية.فحص على اساس ادلة اإلثبات المؤيده للمبالغ واإلفصاحات في 

 .تقييم المبادئ المحاسبية المتّبعة، والتقديرات المهمة التي أجرتها اإلدارة 

 .تقييم شامل لعرض القوائم المالية 

كما ستتضّمن المراجعة فحصا إختباريا الدلة اإلثبات المؤيدة  لكافة النواحي الجوهرية، وللتقيد باللوائح 

 ى المسائل المالية.والقوانين ذات الصلة التي تطبَّق عل

لذا فإن المسائل المذكورة في هذا الخطاب تمت  عن طريق إختبارات تعتبر ضرورية ألغراض 

 أو نقاط ضعف غير مكتشفة./المراجعة، ومن المحتمل أن يكون هنالك مسائل و

اقب الحسابات . إن القوائم المالية وتطبيق معايير رقابة فعّالة واإللتزام باللوائح والقوانين هي مسئولية مر

 إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي على القوائم المالية.

 إن نتائج المراجعة المكتشفة أثناء سير المراجعة مضّمنة في األسفل.

 تعليقات االدارة:

 نكون شاكرين إذا قدمتم لنا تعليقاتكم على هذه النتائج خالل }ادرج عدد االيام{ يوما من تاريخ هذا التقرير.

 شكر:

 أن نعرب عن شكرنا لحسن وتعاونكم }أدخل إسم الوحدة الخاضعة للمراجعة{ خالل فترة المراجعة.نودُّ 

 

 مخلصكم....
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 بالنسبة لمكتب المراجعة:

 

 خطاب إدارة لـ }أدخل إسم الوحدة  الخاضعة للمراجعة{ للسنة المالية المنتهية في }أدرج التاريخ{

 نتائج المراجعة:

 المدرجة هنا معّرفة في أوراق العمل حيث نفذت إجراءات المراجعة وتشمل}يجب أن تكون النتائج 

 مثال: وصف النظام، إختبار الرقابة، اإلجراءات الفنية التي تفّذت........الخ{.

 المخاطر:

 }إما في صورة التحريفات النقدية، أو الخدمات التي لم تقدم، أو عدم حماية األصول {

 التوصيات:

 التوصيات إجراءات وقائية وإجراءات كشف{}يجب أن تشمل 

 تعليقات اإلدارة

 تقرير المراجع .2

الوحجججججججججججججججججججدة 

 المراجعة

 التاريخ الدرجة االسم المراجعين 

    1المستوى   نهاية الفتره

    2المستوى   إعد بواسطة

    3المستوى   الدرجة

      التاريخ
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 ترويسة الجهاز الرقابي                                               

 مراجعة الـ }أدخل إسم الوحدة الخاضعة المراجعة{ التي أجراها المراجع العام.

 }إسم، وعنوان مراقب الحسابات{ المرسل إليه:

 التاريخ:

 سيدتي  /سيدي 

 تقرير المراجعين المستقلين عن القوائم المالية:

راجعت القوائم المالية المرفقة لـ }أدرج إسم الوحدة المراجعة{ للسنة المالية المنتهية في  لقد

}أدرج التاريخ{. تتألف هذه القوائم المالية من }أكتب القوائم كما هى مقدمه، مثال: قائمة األداء المالي، 

ملخص السياسات المحاسبية قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية....الخ{ للسنة المذكورة، و

 األساسية والمعلومات التوضيحية األخرى.

 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية:

إن اإلدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالية والعرض العادل لها وفقا لـ }إطار التقرير المالي 

إلعداد قوائم  –تراه ضروريا كما  –المطبّق{ والتشريع، كما أنها مسئولة عن إعداد نظام رقابة داخلية 

 مالية خالية من التحريفات الجوهرية بسبب الغش أو الخطأ.

 مسئولية المراجع:

إن مسؤوليتي هي إبداء رأي في هذه القوائم المالية بناءا على مراجعتنا. نفذت هذه المراجعة 

بقواعد اخالقيات المهنة، وخطة،  وفقا للمعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا. تتطلّب هذه المعايير التقييد

 وتنفيذ عملية المراجعة للتأكد مما إذا كانت القوائم المالية خالية من ت اي تحريفات جوهرية.

تتضّمن المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن المبالغ واالفصاحات في 

جع، ويشمل تقييم مخاطر التحريفات الجوهرية القوائم المالية. تعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المرا

في القوائم المالية، وتقرير ما إذا كانت بسبب الغش أوالخطأ. ولتقييم هذه المخاطر يضع المراجع في 

الحسبان نظام الرقابة الداخلية الذي أعّدته الوحدة والعرض العادل للقوائم المالية، ليصمم إجراءات مراجعة 

ليس لغرض إبداء رأي على فعالية الرقابة الداخلية للوحدة. تتضّمن المراجعة مناسبة لهذه الظروف، و

أيضا تقييم السياسات المحاسبية المتّبعة، وموضوعية التقديرات المحاسبية التي أجرتها اإلدارة، كما 

 تتضّمن التقييم الكلي لعرض القوائم المالية.
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 ومالئمة   كاساس العطاء رأي المراجعة.أعتقد أن ادلة المراجعة الذي تحصلنا عليها كافيه 

 الرأي: } مثال للرأي غير المتحفظ{

في رأيي، عرضت القوائم المالية بصورة عادلة في كآفة النواحي الجوهرية، وأن الوضع 

المالي لـ }أكتب إسم الوحدة الخاضعة للمراجعة{ في }أكتب تاريخ إنتهاء السنة المالية{ واألداء المالي 

لنقدية لتلك السنة المالية كانت وفقا لـ }أكتب مرجعية اإلطار المحاسبي أو التشريع المطبّق، والتدفقات ا

 مثال: المعايير المحاسبية الدولية{

 أساس الرأي المتحفظ أو العكسي أو عم إبداء رأي: }مثال الرأي المتحفظ{

أو عدم إبدا ال يحوي الرء رأي فقرات المراجعة التي أّدت لهذا الرأي المتحفظ أو العكسي  /}يشمل فقرة 

 {أغير المتحفِّظ هذه الفقرة

 الرأي المتحفِّظ: }مثال للرأي المتحفِّظ{

أعتقد، عدا اآلثار المحتملة للمسائل المذكورة في فقرة أساس الرأي المتحفظ، أن القوائم المالية عرضت 

المراجعة{ في }أكتب تاريخ إنتهاء  بعدل في كافة النواحي الجوهرية ونتائج عمليات الـ }أكتب إسم الوحدة

 السنة المالية{.

 الرأي العكسي:  }مثال للرأي العكسي{

في إعتقادنا، نظرا ألهمية المسائل المناقشة في فقرة أساس الرأي العكسي، لم تعرض القوائم المالية 

والشركات  الموّحدة يصورة عادلة )أو ال تعطي نظرة صحيحة أو عادلة( للوضع المالي للشركة .....

 التابعة لها كما في }أدخل تاريخ إنتهاء السنة المالية{.

 عدم إبداء رأي: }مثال عدم إبداء رأي {

نظرا ألهمية المسائل المذكورة في فقرة أساس عدم إبداء رأي ، لم أتمّكن من الحصول على ادلة مراجعة 

 ي في القوائم المالية.مناسبه وكافيه لكون أساسا لرأي المراجعة. لذا أمتنع عن إبداء رأ

مسائل التي يجب االهتمام بها: }مثال: إذا كانت هنالك مسائل يجب االهتمام بها  سواء كان الرأي متحفظا 

 أم ال{

ألفت إنتباه اإلدارة للمسائل التالية والتي تقع ضمن مسئوليات مراجعتي للقوائم المالية، دون التحفُّظ على 

 رأيي.

 المسائل األخرى:
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 لمسائل األخرى تحت هذا العنوان{}أكتب ا

 المسئوليات األخرى للتقرير:

}أكتب المتطلّبات القانونية والنظامية األخرى هنا، مثال: إذا ُطلب منك التقرير بصورة منفصلة  تقريرعن 

السياسات الشرائية التي تتّبعها الوحدة المراجعة. يتباين شكل ومحتوى هذا الجزء من تقرير المراجع 

 طبيعة المسئوليات التقريرية األخرى للمراجع.{حسب 

 توقيع المراجع

 تاريخ تقرير المراجع

 عنوان المراجع
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 اقرااإلداره: .3

الوحجججججججججججججججججججدة 

 المراجعة

 التاريخ الدرجة االسم المراجعين 

    1المستوى   نهاية المدة

    2المستوى   إعد بوسطة

    3المستوى   الدرجة

      التاريخ

 

 المراجع:إسم 

 درجة المراجع:

 مستوى المسئوليات في هذه المراجعة: }مثال: مراجع مستوى أول أو ثاني أو ثالث{

د التالي:  يموجب هذا أؤّكِ

لقد أكملت وإعتمدت }أو تمت إستشارتي{ الخطة السنوية الشاملة وبرامج المراجعة السابقة لتنفيذ العمل  .1

 الميداني.

 مثال: مراجعي المستوى األول أو الثاني{ مراجعي المستويات المذكوره .لقد راجعت العمل الذي قام به } .2

أنا مقتنع بأن المنهجية التي إتُّبعت، والقرارات التي إتُّخذت خالل فترة المراجعة كانت وفقا للمتطلّبات ذات  .3

 جع.الصة. كما تُوضع الخالصات بإستمرار في داخل أوراق العمل وخطاب اإلدارة ومسودة تقرير المرا

 أنا راضي  عن الطريقة التي أجريت بها اإلستشارات الفنية. .4

 أُجريت مراجعة رقابة الجودة وفقا ألحكام هذا الدليل. .5

وبناءا على االعرض أعاله، أنا أدعم الرأي المعبر عنه في تقرير المراجع  فيما  عدا مايخص التوثيق 

 أدناه:

 تعليقات المراجع:
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 األسباب التحسينات على توصيات  تقرير المراجع 

  

  

  

 

 التوقيع:

 التاريخ:        أكتب اإلسم والدرجة:

 

 المسائل التي يجب االهتمام عليها خالل مراجعة السنة التالية: .4

الوحجججججججججججججججججججدة 

 المراجعة

 التاريخ الدرجة االسم المراجعين 

    1المستوى   نهاية المدة

    2المستوى   إعد بواسطة

    3المستوى   الدرجة

      التاريخ
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الجججرق

 م

 

المرجعيججججة فججججي أوراق  التوصيه المسألة

 العمل

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 إستبيان ضبط الجودة ألجل التقرير 

الوحجججججججججججججججججججدة 

 المراجعة

 التاريخ الدرجة االسم المراجعين 

المسجججججججججججججتوى   نهاية المدة

 األول

   

المسجججججججججججججتوى   إعداد

 الثاني

   

المسجججججججججججججتوى   الدرجة

 الثالث

   

      التاريخ

 

المرجعية  األسئلة

في 

المعايير 

 الدولية

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

 التعليق

 الخالصة والتقرير

هل هنالك  .1

خطاب إدارة 

لمناقشته 

ISSAI 

1230 
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المرجعية  األسئلة

في 

المعايير 

 الدولية

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

 التعليق

مع إدارة 

الوحدة 

 المراجعة؟

هل يتناول  .2

خطاب 

 اإلدارة:

             

أ.  بيان  

صريح 

بالمشكلة، 

يتضم ن 

ذكرا 

لألسباب 

والعواقب 

المحتملة 

)مثال: 

ضعف 

الرقابة 

 الداخلية(،

ISSAI 

1230 

            

ب.   

توصيات 

عملي ة 

وفع الة في 

ظل غياب 

أو عدم 

فعالية 

الرقابة 

 الداخلية؛

ISSAI 

1220 

            

             ج.  تعليقات  
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المرجعية  األسئلة

في 

المعايير 

 الدولية

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

 التعليق

 المراَجعين

د.  خالصة  

المراجع 

عما إذا 

ُحلت 

المشكلة أم 

ال، وما إذا 

كانت 

ستذكر في 

تقرير 

 المراجع.

ISSAI 

1230 

            

إذا حلت  .3

المسائل 

التي في 

مسودة 

خطاب 

اإلدارة، هل 

يبدو ذلك 

واضحا في 

 الملف؟

ISSAI 

1230 

            

هل وق ع  .4

الشخص 

ض  المفو 

بالمراجعة 

على خطاب 

 اإلدارة؟

ISSAI 

1220 

            

هل هنالك  .5

إتصال 

ISSAI 

1260 
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المرجعية  األسئلة

في 

المعايير 

 الدولية

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

 التعليق

محدد مع 

المراَجعين 

خالل فترة 

المراجعة، 

وخالل 

إكمال 

خطاب 

اإلدارة 

 النهائي؟

هل كتبت  .6

محاضر 

اإلجتماعات 

مع إدارة 

الوحدة 

المراجعة، 

نت  وهل ضم ِّ

هذه 

المحاضر 

في ملف 

 المراجعة؟

ISSAI 

1230 

            

 تقرير المراجع

هل ُعولجت  .7

كل المسائل 

ة  المهم 

المحددة في 

خطاب 

اإلدارة في 

دة  مسو 

تقرير 

ISSAI 

1700 
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المرجعية  األسئلة

في 

المعايير 

 الدولية

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

 التعليق

 المراجع؟

هل لدى  .8

النتائج 

المبلغ عنها 

مستندات 

ذات صلة 

داعمة 

كأوراق 

عمل وأدل ة 

 مراجعة؟

ISSAI 

1230 

            

هل يحوي  .9

تقرير 

المراجع 

المعلومات 

 التالية:

             

أ.  موضوع  

أو مجال 

 المراجعة؛

ISSAI 

1700 

            

ب.  تعبير  

عن الرأي 

في القوائم 

 المالية؛

ISSAI 

1700 

            

ج.  تحديد  

للقوائم 

المالية، 

والسنة 

المالية التي 

 تعود إليها؟

ISSAI 

1700 
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المرجعية  األسئلة

في 

المعايير 

 الدولية

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

 التعليق

هل روجعت  .10

االستنتاجات 

الفردية 

للعناصر 

المنفصلة 

ثت  وحد ِّ

بتعليقات 

اإلدارة، 

صت  ولخ ِّ

عت في  وجم ِّ

تقرير 

مراجع 

 نهائي؟ 

ISSAI 

1230 

            

هل يقوم  .11

رأي 

المراجعة 

المعبر عنه 

على أوراق 

عمل 

 داعمة؟

ISSAI 

1700 

1500 

1230 

            

هل يطابق  .12

شكل 

ومحتوى 

تقرير 

المراجع 

المعايير 

 المطب قة؟

ISSAI 

1700 

            

هل النتائج  .13

المبلغ عنها 

ISSAI 

1700 
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المرجعية  األسئلة

في 

المعايير 

 الدولية

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

 التعليق

واضحة 

وحقيقية 

وملخ صة 

 بعناية؟

هل إلتُزم  .14

بالتواريخ 

المحدد 

للتقرير، 

وفي حالة 

عدم اإللتزام 

هل قدمت 

أسباب 

منطقية 

 لذلك؟

ISSAI 

1220 

            

 توثيق المراجعة

عموما، هل  .15

تدعم أوراق 

العمل 

وإجراءات 

المراجعة 

المنف ذة، 

ونتائج 

إجراءات 

المراجعة، 

أساس رأي 

المراجعة 

 وتؤكده؟

ISSAI 

1230 

            

             هل أوراق  .16
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المرجعية  األسئلة

في 

المعايير 

 الدولية

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

 التعليق

 العمل:

أ.  تشمل  

فهرسة 

وتواقيع 

وتواريخ 

ها  معد ِّ

 ومراجعها؟

ISSAI 

1220 

            

ب.  تشير  

إلى معنى 

عالمات 

 المراجعة؟

ISSAI 

1220 

            

ج.  تشير  

إلى مصدر 

 المعلومات

ISSAI 

1500 

            

د.  تشير  

إلى 

اإلجراءات 

 المنفَّذة

ISSAI 

1220 

            

هـ. تشير  

لسبب 

تصوير أو 

مسح 

المستندات 

 ضوئيا.

ISSAI 

1230 

            

و.  تشير  

إلى أن كافة 

الجداول 

التي أعدها 

ISSAI 

1230 
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المرجعية  األسئلة

في 

المعايير 

 الدولية

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

 التعليق

المراَجعون 

قد روجعت 

وأعيدت 

 مراجعتها؟

ز.  تقييم  

للعمل 

 المنجز؟

             

 مراجعة ضمان الجودة

اختيرت  إذا .17

المراجعة 

لمراجعة 

ضمان 

جودة، تأك د 

من تنفيذ 

 التالي:

ISSAI 

1220 

            

أ.  هل تم  

إختيار 

مراجع 

 مؤه ل؟

ISSAI 

1220 

            

ب.  هل  

شملت 

مراجعة 

ضمان 

الجودة 

المنف ذة 

مراجعة 

دة  مسو 

تقرير 

ISSAI 

1220 
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المرجعية  األسئلة

في 

المعايير 

 الدولية

 مراجع المستوى الثالث مراجع المستوى الثاني مراجع المستوى األول

ال  ال نعم

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

ال  ال نعم التعليق

 ينطبق

 التعليق

 المراجع؟

ج.  هل  

ُحلت 

اإلختالفات 

في الرأي 

بطريقة 

 مالئمة؟

ISSAI 

1220 

            

د.  هل  

نُوقشت 

النتائج 

المهمة مع 

مراجع 

ضمان 

 الجودة؟

ISSAI 

 1220 

            

هـ. هل  

وضعت كل 

النتائج في 

اإلعتبار، 

وتمت 

تسويتها مع 

فريق 

المراجعة 

قبل إصدار 

تقرير 

 المراجع؟

ISSAI 

1220 
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 اجعة القوائم المالية الموحدة والحسابات المجمعة مر -الجزء السابع :

 المقدمة 7.1

لدى العديد من األجهزة العليا للرقابة تفويض إلبداء رأي في القوائم المالية الموحدة، 

والحسابات الحكومية المجمعة. اضافة إلى ذلك، يمكن أن تراجع األجهزة الرقابية العليا الوزارات 

لة واألقسام والهيئات التي تكّون مجتمعة المراجعة الموحدة. يحتاج مراجعو القوائم المالية الموحدة المنفص

الضوء على المتطلبات واالعتبارات التي  1600ألدلة دامغة وكافية إلبداء رأي. يلقي المعيار الدولي رقم 

العمل مرتبطا ببعضه بين يجب على المراجعين وضعها عند إجراء هذا النوع من المراجعة. قد يكون 

لذا فإن االتصال والتعاون ضروري فيما  1600المراجعين ومراجعي الوحدات، وفقا لنهج المعيار الدولي 

 بينهم.

هذا يعني  أنه يجب إجراء مراجعة الحسابات الموحدة بعد إجراء المراجعات األخرى. لذا  

اجعو الوحدات منذ بدء اجراء مراجعات ينبغي ان يتم التنسيق بين مراجعي الحسابات الموحدة ومر

 الوحدات . 

تبدأ هذه العملية اثناء اعداد خطة المراجعة السنوية الشاملة  للجهاز قبل بداية دورة المراجعة 

 من هذا الدليل(.  3.5السنوية )راجع الوحدة األولي 

 : وقد وصفت عملية المراجعة التفصيلية واالعتبارات ذات الصلة بالتفصيل ادناه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهو ناتج ذلك :

  فهم االعتبارات االضافية لمراجعة القوائم المالية الموحدة او الحسابات المجمعة 

 

 -مالحظة مهمة :

الفقرات المدرجة في هذا الدليل ملخص من دليل المراجعة الموحدة ا الصادرة 

. التي تراجع الحسابات الموحدة تشير الي تخصيص نهج    E -من أفروساي 

 مفصل في هذا الدليل انهج أكثر شموالً.
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 -: عملية توحيد القوائم المالية :  7.2

فهم ومعرفة الجهة الخاضعة للمراجعة وعملية التوحيد ؛ تبدأ بتحديد ضابط المحاسبة والجهة 

يستخدم مصطلح ) امين الخزانة العامة ( لتحديد هوية الخاضعة للمراجعة . الغراض هذا التوجيه 

 الشخص والجهة المسؤولة عن عملية التوحيد .

يوضح الشكل إدناه المستويات المختلفة التي تعمل علي الجهات الحكومية والعالقات بين هذه الكاينات في 

  -عملية الدمج  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ينبغي تحديد مراجعة القوائم المالية الموحدة كمراجعة منفصلة . 

 خزينة الحكومة

 القوائم الموحدة

 

 

 

الموحدة القوائم 

المراجعة بواسطة 

 المراجعين

وحدة المساءلة 

للقوائم المالية معدة 

 بواسطة الوزارات و

 اإلدارات

 والوكاالت لمكونات

 المراجعيين

 إدارات برامج

وزارات إدارات 

 وكاالت

 

 وزاراتإدارات

 وكاالت

 

 

 وزارات إدارات

 وكاالت

/إدارات  

 برامج

 إدارات/

 برامج

 

 إدارات/

 برامج

 

 إدارات/

 برامج

 

 إدارات/

 برامج

 

 إدارات/

 برامج

 

 إدارات/

 برامج

 

 إدارات/

 برامج

 

/إدارات  

 برامج
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(     (MDAs التي تم توحيد حساباتها في القوائم المالية الموحدة او هي الوزارات واالقسام والهيئات

الحسابات الحكومية المجمعة . يرجع ذلك الى حقيقة ان هناك مجموعة منفصلة من الحسابات قد تمت 

 مراجعتها وان رايأ منفصال قد تم ابداؤه حول القوائم المالية الموحدة .

المالية الموحدة الى احد المراجعين يكون في مستوى على المراجع العام اسناد مسؤولية مراجعة القوائم 

مناسب . هذا المراجع سيكون مسؤوال عن التوجيه ، االشراف و اداء المراجعة مع االخذ في االعتبار 

 ;P4;16;1600.11ربما المنصوص عليها في القانون )  القيام باي مسؤوليات اضافية لتقديم التقارير

P5)   (ISSAI . 

معايير الدولية الجهزة الرقابة العليا ، ينبغي ان يلتزم المراجعين بكل بيانات عند تطبيق ال

 اجهزة الرقابة العليا الغراض مراجعة القوائم المالية الموحدة . 

 تشكل الوزارات ، االقسام والهيئات عناصر القوائم المالية الموحدة . 

في القوائم المالية الموحدة . ويشار الى مراجعو  يتم تضمين القوائم المالية للوزارات ، االقسام والهيئات

 الوزارات ، االقسام والهيئات بصفتهم مراجعو الوحدات . 

 : اعتبارات المراجعة االضافية : 7.3

تسير عملية مراجعة القوائم المالية الموحدة بنفس سير عملية المراجعة النظامية . ومع ذلك 

هناك بعض الجوانب االضافية التي يحتاج المراجع الى ان ينظر فيها . على المراجع ان يحدد ، يفهم 

 ويوثق عملية التوحيد التي طبقها امين الخزانة العامة . 

 ع الى ان ينظر في االتي : في هذا الجانب يحتاج المراج

في اطار اعداد التقارير المنصوص عليها في التشريعات مثال : اعداد القوائم المالية باتباع االسس النقدية 

 : 

كيفية يتم تحديد الوزارات الجراء عملية التوحيد وما اذا كانت جميع العناصر او الوزارات ، االقسام  – 1

 والهيئات التي ينبغي ان تضمن قد تم تضمينها بالفعل .  

ينبغي ان تحدد وتزال ارصدة الوحدة الداخلية والمعامالت بين الوزارات ، االقسام والهيئات التي تؤثر  -2

 ائم المالية الموحدة . في القو

 مواعيد تقديم التقارير والسياسات المحاسبية للوزارات ، االقسام والهيئات .  -3

تحتاج التباينات في مواعيد التقارير والسياسات المحاسبية الى تسويات في القوائم المالية الموحدة . كما 

 تحتاج التباينات الى ان تحدد وتراجع.
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عليمات / الموجهات الصادرة من قبل امين الخزانة العامة الدارة الوزارات ، التوصل الى فهم الت  -4

 االقسام و الهيئات .

ان هدف المراجع هو الحصول على دليل مراجعة كافئ ومناسب فيما يختص بالمعلومات المالية للوحدات 

لتحقيق ذلك ينبغي ان يكون الخاضعة للمراجعة  وعملية التوحيد ليبدئ رايأ حول القوائم المالية الموحدة . و

 هناك تواصل واضح بين المراجع ومراجعو الوحدات . 

يجب ان يوثق المراجع بصورة واضحة العمل المنجز حول مراجعة القائمة المالية الموحدة باستخدام 

 اوراق عمل المراجعة النظامية ذات الصلة . 

وتنفيذ االجراءات ليتم انجازها ومشاركتها القضايا التي يجب ان توثق تشمل : تحليل الوحدات  وتخطيط 

 ( . ISSAI 1600.12;13;50;P8;P9;P14مع مراجعو الوحدات واالطراف الخارجية . ) 

The top-down approach   )نهج من أعال إلي أسفل( 

ات في الحاالت التي ال تقدم فيها اجهزة الرقابة العليا سوى راي حول القوائم المالية الموحدة فان الخطو

 1600التالية منصوص عليها في المعيار الدولي 

 تحديد الوحدات المهمة ) الوزارات ، االقسام والهيئات ( المضمنة في القوائم المالية الموحدة .  -1

ينبغي ان يتم تقييم كل وحدة ) الوزارات ،االقسام والهيئات ( بصورة منفصلة وذلك لتحديد تلك األهمية 

 حد ،أو تحمل مخاطر كبيرة من األخطاء الجوهرية للبيانات المجمعة. النسبية علي المستوي المو

يجب ان تراجع كل وحدة مهمة ) الوزارات ، االقسام والهيئات ( من قبل مراجع او مراجعو الوحدات  -2

 بالتوافق مع المعايير الدولية الجهزة الرقابة العليا . 

، يمكن ان يقوم المراجع فقط باالجراءات التحليلية  بالنسبة للوحدات التي تم تصنيفها على انها ليست مهمة -3

 على المستوى الموحد للحصول على تاكيدات . 

على المراجع النظر في المستوى العام لتغطية المراجعة  وكذلك النظر فيما اذا كان الدليل المتحصل علية  -4

 كافيا ومناسبا ليبدئ رايا حول القوائم الموحدة . 

 

 نظرة عامة حول انسياب عملية المراجعة : 

 تنظر المراحل التالية من المراجعة في : 

 انشطة ماقبل االرتباط  -1

 التخطيط االستراتيجي  -2

 التخطيط التفصيلي  -3

 العمل الميداني  -4

 كتابة التقرير -5
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 أنشطة ماقبل اإلرتباط

(ISSAI 1600.14:19;20;40;41;50;P7;P12;P19) 

 انشطة ماقبل االرتباط : 

 تشمل مرحلة ماقبل االرتباط : 

  تخطيط الموارد 

  اعتبارات المتطلبات االخالقية 

  التواصل مع مراجعي الوحدات 

  التاسيس لالرتباط والتواصل مع الوحدة الخاضعة للمراجعة 

( : الشكل التالي يوضح الروابط بين متطلبات هذا المرشد الى اوراق عمل دليل المراجعة 1الجدول رقم )

 النظامية للمراحل االساسية 

اوراق عمل دليل  الوصف 

 المراجعة النظامية 

 االعتبارات الخاصة 

الموازنة مقابل الساعات   تخطيط الموارد 

 الفعلية

  مصفوفة الكفاءة 

   إتفاق الفريق 

ينبغي ان توضع المتطلبات 

مثل : تخطيط الموارد ، 

المتطلبات االخالقية 

وشروط االرتباط في سياق 

 القوائم الموحدة 

النظر في التواصل بين  مدونة اخالقيات المهنة  المتطلبات االخالقية 

المراجعين و مراجعو 

 الوحدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

التواصل مع مراجعي 

 الوحدات 

ورقة عمل جديدة وتسهل  خطاب التوجيهات 

التعاون في العمل مع 

 مراجعي الوحدات 

موجه الى امين الخزانة  خطاب االرتباط وضع شروط االرتباط 

 العامة  
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 التخطيط اإلسترتيجي  

(ISSAI 1600.15;17;18;21;22;23;30;32;34;50;P10; P13;P15;P16;P18) 

 تشمل مرحلة التخطيط االستراتيجي للمراجعة االتي : 

  تحديد االهمية النسبية 

  تحديد العناصر المهمة 

 القيام باجراءات تقييم المخاطر 

 تقييم الضبط الداخلي على المستوى العام 

  تقييم مخاطر التحريفات المادية على مستوى القائمة المالية 

  وضع استراتيجية عامة للمراجعة 

 

اوراق عمل دليل  الوصف 

 المراجعة النظامية 

 االعتبارات الخاصة 

تم حساب االهمية النسبية  تخطيط االهمية النسبية  تحديد االهمية النسبية 

 على المستوى العام 

تحديد الوحدات  المهمة  الجدول اإلرشادي  تحديد الوحدات  المهمة 

وكذلك الوحدات المراجعة 

من القوائم المالية 

 الموحدة 

القيام باجراءات تقييم 

 المخاطر 

  قضايا المراجعة للسنوات

 السابقة 

  المراجعة التحليلية

 االولية

  قائمة فحص االستمرارية 

  قائمة فحص الغش 

  االستعانة بخدمات

 مراجع خارجي 

  االستعانة بخدمات خبير 

  وثيقة مناقشة فريق

 االرتباط 

 

تطبيق تقييم المخاطر 

والضوابط على المستوى 

العام ) مثال : الضوابط 

التي وضعت من قبل امين 

الخزانة العامة لوضع 

السياسات ، متطلبات 

 التقرير و المراقبة (
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تقييم الضبط الداخلي على 

 المستوى العام 

  قائمة فحص الضبط

 الداخلي

  قائمة فحص المراجعة

 الداخلية 

  قائمة فحص لجنة

 المراجعة 

التقييم مركزياً يتم تقييم 

 النظم اآللية.

تقييم مخاطر التحريفات 

المادية على مستوى 

 القائمة المالية 

مخاطر التحريفات 

المادية على مستوى 

 القائمة المالية 

تم تعيين مخاطر 

التحريفات المادية على 

 المستوى العام 

وضع استراتيجية عامة 

 للمراجعة 

استراتيجية المراجعة 

 العامة 

ينبغي ان يتم اعالم  امين 

الخزانة العامة 

باستراتيجية المراجعة 

العامة او الي الشخص 

 المعادل له.  

 

 التخطيط التفصيلي / العمل الميداني : 

(ISSAI 1600.24;25; 26;27;28;29;31;32;33;35;36;37;P11;P17;P18) 

 

يحتاج المراجعين اثناء التخطيط التفصيلي والعمل الميداني الى النظر في كل وحدة خاضعة للمراجعة وكل 

 توكيد وانجاز االتي : 

   وصف العمليات واالنظمة لكل وحدة خاضعة  للمراجعة 

 تقييم موثوقية الضبط لكل توكيد 

  تصميم برامج المراجعة 

  اخذ العينات 

  القيام باجراءات المراجعة 
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اوراق عمل دليل المراجعة  الوصف 

 النظامية 

 االعتبارات الخاصة 

تحديد المعامالت الحكومية   وصف انظمة الوحدات   وصف العمليات واالنظمة 

الدولية والتي ينبغي ان تتم 

 ازالتها في التوحيد 

  ، يجب كذلك فهم العمليات

المخاطر والضوابط لعملية 

 التوحيد

 

 

تقييم موثوقية الضبط لكل 

 توكيد 

االعتماد على الضوابط 

 الرئيسية للوحدات 

 

مراجعة العمل الذي قام به   برامج المراجعة   تصميم برامج المراجعة 

مراجعو الوحدات وتقييم ما اذا 

 كان كافيا ومناسبا .

  وترسل برامج المراجعة المزمع

تنفيذها من قبل مراجعي 

الوقت الحسابات المكونة في 

 المناسب.

 
 

  اوراق عمل اخذ العينات  اخذ العينات 

الجدول اإلرشادي على   القيام باجراءات المراجعة 

 مستوى العنصر 

  اختبارات الضوابط 

  القيام باجراءات المراجعة

 المهمة 

  االجراءات التحليلية

 الجوهرية 

  ورقة متابعة االدلة 

مراجعة االجراءات وادلة العمل 

 الذي قام به مراجعو الوحدات 
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 (ISSAI 1600.38;39;42;43;44;45;50:  ) ملخص المراجعة

 ملخص المراجعة هو الجزء من المراجعة الذي يحتوي على االتي : 

  مراجعة القوائم المالية 

  االحداث بعد نهاية العام المالي 

  مراجعة عمل المراجعة 

  ايصال النتائج 

 

اوراق عمل دليل  الوصف 

 المراجعة النظامية 

 االعتبارات الخاصة 

قائمة المراجعة عن  مراجعة القوائم المالية 

 االفصاح

تم اكمال قائمة الفحص على  -

 ضوء القوائم المالية الموحدة  

يجب علي المراجع أيضا أن  - -

يتأكد أن البيانات المالية 

المكون المراجعة من المراجع 

هي المجمعة بشكل كافي في 

  البيانات المالية الموحدة
التعرف على االحداث بين نهاية  االحداث الالحقة  االحداث بعد نهاية العام المالي 

العام  بالوحدات المراجعة ) 

الوزارات و االقسام والهيئات (  

ومواعيد تقرير المراجعين عن 

 القوائم المالية الموحدة 

 ورقة مراجعة  مراجعة عمل المراجعة 

  مذكرة ملخص

 المراجعة 

 

يتم اصدار استفسارات المراجعة  سؤال المراجعة  ايصال النتائج 

لالطراف المعنية بذلك مثال : امين 

 الخزانة العامة 
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 (ISSAI 1600.11.46;47;48;49;P3;P4;P20)تقرير المراجع :  

 يشمل تقرير المراجع االنشطة التالية : 

  تقييم نتائج المراجعة 

  كتابة التقرير 

 

اوراق عمل دليل  الوصف 

 المراجعة النظامية  

 االعتبارات الخاصة 

ينظر الى تباينات المراجعة  تباينات المراجعة  تقييم نتائج المراجعة 

في ضوء االهمية النسبية 

 للقوائم المالية الموحدة 

 خطاب االدارة   كتابة التقرير 

  تقرير المراجع 

  يتم توجيه اتصال رسمي الى

امين الخزانة العامة  او 

 شخص يكافئه 

  دراسة المسؤليات /المهام

لتقديم التقرير الى االطراف 

خارج الوحدة ) مثل الهيئات 

 التنظيمية ( 

  ينبغي اال يشير تقرير

المراجعين الى العمل الذي قام 

 لوحدات به مراجعو ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 


