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مقدمـة :
Audit Quality Control & يقصد بـنظام ضبط وضمـان جودة التدقيق
Assurance، هو ضمـان جودة العمليات املصاحبـة ألنشطة التدقيق من خالل

تصميم إجراءات ووضع معايري للتغلب على املشاكل املصاحبة للعمليات اليت تقلل
من جودة خمرجات/منتجات التدقيق.

وحيتوي هذا الدليل على اهلدف من تطبيق نظام ضبط وضمان جودة التدقيق
يف دواوين احملاسبة والرقـابة املالية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية )يشار
إليها الحقا بـ "أجهزة الرقـابة" و"جهاز الرقابـة"(، ومقومات جناح التطبيق،

ومكونات النظام وحدوده، ومتطلبات جودة أعمال التدقيق.
وبالنسبة لعناصر نظام ضبط جودة التدقيق، الواردة يف الدليل، فإهنا تتكون من
العناصـر الرئيسية التالية؛ اإلدارة واحلوكمة، إدارة املوارد البشرية، أعمال التدقيق،
العالقات اخلارجية، التطوير والتحسني املستـمر للنظام، كما تتفرع منها عناصر

تفصيلية ذات عالقة بكل عنصر رئيسي.
ومن أجل االستفادة من املصادر اجليدة واملعنية بأهداف هذا الدليل وإعداده،

فقد مت استخدام املواد الفنية للمراجع التالية:
1 _ "مقترح نظام إدارة اجلودة يف التدقيق يف ديوان احملاسبة بدولة الكويت" )منتج

رقم 34 / 2010( إصدار مايو 2010.
Quality Assurance in Financial Auditing – A Handbook 2009"" _ 2

إصدار منظمة األسوساي.
Quality Assurance Handbook " _ 3"  إصدار مشتـرك ملنظمة األفروساي

ومبادرة تنمية اإلنتوساي لسنة 2007.
4 _ املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة  ISSAI 40 رقابة اجلودة

لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة".
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1 _ إطـار وأبعـاد اجلـودة :
1 _ 1 : مسات اجلودة :

تعترب "اجلودة" خـاصية أو مسة أو صفة أساسيـة أو مميزة، فهي مقدار تلبية
جمموعـة من اخلصائص املتـأصلة يف املنتج ملتطلبـات اجلودة، وميكن أن تشمل

اخلصائص العامة للجودة ما يلي:
النطـاق: هل تعاجل خطة عمليـة التدقيق بشكل صحيح مجـيع القضايا الالزمة
للـوصول إىل عملية تدقيق ناجحة وفعالة؟   هل يكمل تنفيذ عملية التدقيق
بشكل مقنع مجيع العنـاصر الالزمة خلطة املهـمة؟   هل يتفق التقرير مع

متطلبات األطراف املعنية واملتطلبات القانونية واملهنية؟
املوثوقية: هل نـتائج واستنتاجات التدقيق تعكس حقًا الظروف الفعلية فيما يتعلق
باملوضوع اخلاضع للتدقيق؟  هل يـتم دعم االستنتاجات حول التأكيدات

بشكل كامل بواسطة البيانات واألدلة اليت يتم مجعها يف عملية التدقيق؟
املوضوعـية: هل مت تنفيذ التدقيق بطريقة حيادية وعادلة؟ جيب على املدققني االعتماد

يف تقييمهم وآرائهم بشكل مطلق على احلقائق والتحليل املالئم لألدلة.
الوقت املناسب: هل ُقّدمت نتائج الـتدقيق يف الوقت املناسب؟  قد يشمل ذلك
تلبية موعد هنائي قانوين، أو تقدمي نتائج التدقيق عند احلاجة إليها الختاذ قرار
متعلق بالسياسات، أو عندما تكون مفيدة جدًا يف تصحيح جوانب ضعف

يف اإلدارة.
الوضـوح : هل كان تقرير التـدقيق واضحا ودقيقا يف عـرض نتائج التدقيق؟
منوذجيـا يشمل ذلك التأكد من سهولة فهم النطاق والنتائج وأي توصيات
من قبل مستـخدمي تقرير التدقيق. وقـد ال يكون املستخدمون خرباء يف

األمور اليت يتم تناوهلا، ولكنهم حيتاجون للتصرف استجابة لنتائج التقرير.
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األمهية : ما مدى أمهية املسألة اليت يتم فحصها يف التدقيق؟  ميكن تقييم ذلك من عدة
أبعاد، مثل الـنفقات املالية للـجهات اخلاضعة للتـدقيق، وتأثري أداء اجلهات
اخلاضعة للتدقيق على عامة اجلمهور أو على قضايا السياسات الوطنية الرئيسية.

الكفاءة : هل كانت املصادر اليت مت ختصيصها لعملية التدقيق معقولة يف ضوء أمهية
وتعقيد عملية التدقيق ؟

الفعـالية: هل حصلت النتائج واالستنتاجات والتوصيات على استجابة مناسبة من
اجلهات اخلـاضعة للتدقيق و / أو احلـكومة و / أو السلطتـني التشريعية
والتنفيذية؟ هل حتقق التأثري املرغوب؟ هل سامهت أنشطة وخدمات التدقيق

يف تعزيز املساءلة والشفافية وأفضل املمارسات اإلدارية يف القطاع العام؟
: Quality Control 1 _ 2 : ضبط اجلودة

تـتألف عملية ضبط اجلودة من األنظمة واملـمارسات املصممة لضمان إصدار
جهاز الرقابة لتقارير تتالءم مع الظروف ووفقا للمعايري والتشريعات املطبقة.   وميكن

ضمان ذلك عن طريق مراجعات قبل إصدار التقرير ومراجعات بعد عملية التدقيق.
جيب تنفيذ ضبط اجلودة فيمـا يتعلق بالعمليات اليـومية يف جوانب مهمة

التدقيق التالية:
) أ ( اختيار األمور ملهمة التدقيق.

)ب( حتديد توقيت التدقيق.
)ج( التخطيط للتدقيق.

) د ( تنفيذ التدقيق.
)هـ( تقييم نتائج التدقيق.

) و ( إعداد تقرير بنتائج التدقيق، حبيث يشمل االستنتاجات والتوصيات.
) ز ( متابعة تقارير التدقيق لضمان اختاذ اإلجراء املناسب.
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مراجعات ما قبل إصدار التقرير ومراجعات ما بعد التدقيق:
املراجعة قبل إصدار التقرير هي مـراجعة لضبط اجلودة يتم إجراؤها قبـل
إصدار تقرير التـدقيق لضمان انسجام التدقيق مع منهجية وممارسات التدقيق وأي

متطلبات قانونية ونظامية أخرى، وأن يكون التقرير مالئمًا يف تلك الظروف.
وهتدف املراجعة قبل إصدار التقرير إىل:

) أ ( دراسة املخاطر اهلامة اليت يتم حتديدها واالستجابة لتلك املخاطر.
)ب( النظر يف األحكام اليت يتم تبنيها فيما يتعلق باألمهية النسبية.

)ج( فحص ما إذا قد مت إجراء مشاورات منـاسبة حول األمور اليت تنطوي على
اختالفات يف الرأي.

) د ( التأكد من أن أوراق العمل اليت يتم اختيارها للمراجعة تعكس العمل املنجز
فيما خيص األحكام اهلامة وتأييد االستنتاجات اليت مت الوصول إليها.

)هـ( حبث مدى مالئمة التقرير الذي سيتم إصداره.
توفر املـراجعة تقييما مستقال وموضوعيـا لألحكام اهلامة اليت يتم تبنيها يف
مسائل احملاسبة والتدقيق وإعداد التقارير لكي يستطيع املدقق االستنتاج بأنه مل يبلغ
إىل علمه أي مسائل ميكن أن تؤدي باملدقق لالعتقاد بعدم مالئمة االستنتاجات اليت
مت التوصل إليها، وذلك باالستناد إىل مجيع احلقائق والظروف ذات الصلة املعروفة

ملن ينفذ املراجعة قبل إصدار التقرير.
وجتدر اإلشارة إىل أن املراجعة قبل إصدار التقرير:

) أ ( ال ختفف مسئوليات فريق التدقيق املتعلقة باملراجعة.
)ب( ال تعفي املدير من املسئولية النهائية عن إصدار تقرير التدقيق.

ميكن لفريق التدقيق أن يستعني مبنفذ املراجعة قبل إصدار التقرير خالل عملية
التدقيق. وجيب أن ال متس هذه االستشارات أهلية منفذ املراجعة قبل إصدار التقرير
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ألداء دوره. وإذا كانت طبيعة وحجم االسـتشارات هامة، جيب احلرص من قبل
فريق التدقيق ومنفذ املـراجعة على احملافظة على مـوضوعية منفذ املراجعة. ويف
احلاالت اليت يالحظ فيها عدم إمكانيـة ذلك، يتوجب تعيني شخص آخر للقيام

بدور منفذ املراجعة أو، بداًل من ذلك، جيب استشارة طرف ثالث.
مراجعات ضمان اجلودة بعد التدقيق :

يـتم تنفيذها بعــد إصدار تقارير التدقيق.  ومن املفيد إعداد تقرير داخلي
سنوي حـول هذه املراجعات مـن حيث التحديد املـوضوعي ألوجه القصور

والتحسينات الالزمة ملهمات التدقيق املستقبلية ذات الطبيعة املشاهبة.
واعتمادا على مجيع املـراجعات واملعلومات اإلضافية، جيب إمتام تقرير حول
جـودة أعمال التدقيق كاملة حبيث يلخص النتائج والتوصيات العامة.  وقد يترتب
عن هذا التقرير حتليل عمل جهاز الرقابـة يف السنة السابقة مبا يف ذلك معلومات
حول نشاط التدقيق ومعلومات حول نشاط التدريب وملخصا للمسائل الناشئة عن
أنظمة ضبط اجلودة وملخصات للتقارير اخلارجية، إن وجدت، اليت تلخص نشاط

جهاز الرقابة والتوصيات حول كيفية حتسني عمل جهاز الرقابة.
جيب على اإلدارة العليـا جلهاز الرقابة االطالع علـى هذا التقرير ودراسته
بتعمق وبالتفصيل.  وجيوز أيـضا توزيع هذا التقرير علـى موظفي جهاز الرقابة

املعنيني كمعلومات تغذية مرتدة ومادة تدريبية حمتملة.
: Quality Assurance 1 _ 2 _ 1 : هدف ضمان اجلودة

ضمان اجلودة هـي العملية اليت توفر تأكيدًا مسـتقال لرئيس جهاز الرقابة بأن
أنظمة وممارسات ضبط اجلودة يف جهاز الرقابة تعمل بشكل فعال، وأن جهاز الرقابة
يصدر التقارير املنـاسبة. وهبذا، ُيعترب ضمان اجلودة عملية مقارنة ما هو مطلوب من

منتج / خمرج معني وما يتم توفريه فعليا ملستخدمي ذلك املنتج / املخرج.
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ضمان اجلودة هي العملية اليت يعتمدها جهاز الرقابة للتأكد من:
) أ ( وجود الضوابط Controls الضرورية للجودة.

)ب( تطبيق ضوابط اجلودة بشكل مالئم.
)ج( حتديد الطرق احملتملة لتعزيز أو حتسني ضوابط اجلودة.

وهبذا يكون ضمـان اجلودة عبارة عن عملية تقييم تركز على تصميم وتنفيذ
نظام ضبط اجلودة من قبل أشخاص مسـتقلني عن النظام / التدقيق قيد املراجعة.
وليس اهلدف مـن ضمان اجلودة انتقاد أنظمة / مهمات تدقيق حمددة بل املساعدة
يف ضمان تلبـية أنشطة وخدمـات التدقيق ألفضل املمارسـات الدولية، وتلبية

احتياجات األطراف املعنية بعمل جهاز الرقابة.
: Quality Assurance 1 _ 2 _ 2 : مقارنة ضمان اجلودة

: Quality Control بضبط اجلودة
بالرغم من أن ضمان اجلودة وضبـط اجلودة يتم استخدامهما أحيانا بشكل

تباديل، إال أن هنالك اختالفا واضحا يف نطاق ومغزى هذين املوضوعني.
فكمـا ورد أعاله، يشمل ضبط اجلودة السيـاسات واإلجراءات اليت يتأكد
جهاز الرقابة من خالهلا مـن تنفيذ مجيع مراحل عملية التدقيق )التخطيط والتنفيذ
وإعداد التقارير واملتابعة( بشكل ميتثل ملعايري وقواعد وإجراءات وممارسات التدقيق
لـدى جهاز الرقابة حبيث تتفق مع أفضل املمارسات الدولية. وبشكل أساسي ُيعد
ضبط اجلودة مهمة إدارية مباشرة وتقع مسؤوليتها على كاهل إدارة جهاز الرقابة.

ومن جانب آخر، يعترب ضمان اجلـودة عملية يقوم جهاز الرقابة من خالهلا
بتقييم ومراقـبةmonitoring نظام ضبط اجلودة، مبا يف ذلك التفتيش الدوري على
مهمات التدقيق. ويتم تصميم هذا التقييم للتأكد من أن نظام جهاز الرقابة اخلاص
بضبط اجلودة يعمل بشكل فعال وأن مهمات التدقيق املختلفة تلتزم مبعايري وقواعد
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وإجراءات وممارسات جـهاز الرقابـة. وجيب أن تتفق هذه املعـايري والقواعد
واإلجراءات واملمارسات مع أفضل املمارسات الدولية املنعكسة يف املعايري الدولية
لألجهزة العليـا للرقابة واحملاسبة الصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة

واحملاسبة )اإلنتوساي(.
1 _ 3 : فوائد نشاط ضمان اجلودة :

تشمل الفوائد اليت ميكن جنيها من نشاط فعال لضمان اجلودة ما يلي:
) أ ( ضمان مستوى عايل من عمل التدقيق عن طريق حتسني أداء ونتائج التدقيق.

)ب( التأكد من تنفـيذ التدقيق بالطريقة األكثر كفاءة وفعالية وأقلها تكلفة، واليت
قد تؤدي إىل التوفري يف وقت وتكلفة التدقيق.

)ج( حتسني قدرة جهاز الرقابة.
) د ( احلفاظ على درجة عالية من الزناهة واملسئولية والكفاءة.

)هـ( تعزيز مصداقية ومسعة جهاز الرقابة.
) و ( حتسني التدريب وحتديد االحتياجات التدريبية اإلضافية.

) ز ( حتفيز موظفي جهاز الرقابة.
) ح ( تسهيل التقييم الذايت لعمل التدقيق املنجز.
)ط( توفري أداة إدارية لقياس أداء جهاز الرقابة.

1 _ 4 : عملية مراجعة ضمان اجلودة :
هتدف عملية مراجعة ضمان اجلودة إىل التأكد من تنفيذ مراجعة شاملة وفقا
ملعايري اإلنتوسـاي.   وبشكل عام، تتضمن العملية املراحل األربعة املعروفة لدورة

املشروع كما هو مبني يف الرسم التوضيحي أدناه.
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]  ملخص عملية مراجعة ضمان اجلودة  [

املرحلة األوىل )التخطيط( : يـقوم فريق املراجعة خالهلا بالتخطيط للمراجعة قبل
حدوثها. وتـشمل مدخالت التخطيـط الشروط املرجعيـة وامليزانيات
واملعلومـات األساسية. ستكون خمرجات هذه املرحلة خطة معتمدة إلجراء
املراجعة، وقد تكون هذه اخلطة طويلة األجل يف حالة املراجعة على مستوى

مؤسسي، وخطة سنوية يف حالة املراجعة على مستوى التدقيق املايل.
املرحلة الثانية )التنفيذ( : يقوم فريق املراجعة بتنفيذ املراجعة باستخدام برامج عمل
لضمان اجلودة اليت توفر تفاصيل الطرق وقوائم التحقق احملددة جلمع األدلة.
وتكون خمرجات هذه املرحلة هي النتائج واملالحظات. وجيب مناقشة ذلك
مع اإلدارة العليا يف حالة املـراجعة على املستـوى املؤسسي، ومع فريق

التدقيق للمراجعة على املستوى الفردي للحصول على التغذية املرتدة.

 _ 16 _



املرحلة الثالثة )إعداد التقـرير( : تبدأ هذه املرحلة عندما يستخدم فريق املراجعة
خمرجات )نتائج ومالحظات( مرحلة التنفيذ كمدخالت إلعداد تقريرهم.

املـرحلة الرابعة )املتابعـة( : يقوم فريق املراجعة بـاستخدام خطة العمل اليت مت
إعدادها بواسطة الـوحدات التنظيمية جبهـاز الرقابة )اإلدارات/األقسام(
كمدخالت، وتقييم مدى تنفيذ خطة العمل وأسباب عدم تنفيذ أية بنود يف
خطة العمل.   وتعترب إجراءات املتابعة املالئـمة ضرورية للتأكد من تنفيذ

خطة العمل املتفق عليها أو اختاذ اخلطوات الكافية لتنفيذها.

1 _ 4 _ 1 : التخطيط ملراجعة ضمان اجلودة :
تشمل عملية التخطيط إعـداد خطة تنفيذية واختيار نوع املراجعة اليت سيتم

تنفيذها وفقا لظروف جهاز الرقابة.
: Operating Plan اخلطة التنفيذية

جيب أن تعـّد وحدة ضمان اجلودة يف جهاز الرقـابة )اليت يتم تناول تنظيم
أعماهلـا بالتفصيل يف الفصل الثاين مـن هذا الدليل( خطة تنفـيذية سنوية جيب
املصادقة عليها من قبل اإلدارة العليا جلهـاز الرقابة. وبينما ميكن أن تغطي اخلطة
التنفـيذية مراجعات ضمـان اجلودة على كاًل من املستـوى املؤسسي ومستوى
مهمات التدقيق املختلفة، فإن املراجعة علـى املستوى املؤسسي تكون شاملة من
حيث النطاق حيث تتـناول مجيع اجملاالت يف جهاز الرقـابة اليت تؤثر على أداء
تدقيقه. أما املراجعات على مستوى مهمات التدقيق املختلفة فهي خمصصة ملهمات

تدقيق خمتارة فقط.
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النطـاق :
ميكن أن ميتـد نطاق مراجعات ضمان اجلـودة إىل مجيع النشاطات اليت يتم
تنفيذها من قبل جهاز الرقـابة )املستوى املؤسسي(.ويف نفس الوقت، ميكن تنفيذ

مراجعات ضمان اجلودة على مستوى مهمات التدقيق املختلفة.
مراجعة ضمان اجلودة علـى املستوى املؤسسـي _ تكون مراجعة ضمان
اجلودة على املستوى املؤسسي شاملة وتتناول اجلوانب املختلفة جلهاز الرقابة، مثل
مـنهجية ومعايري التدقيق، تنمية املوارد الـبشرية، عالقات اجلهات املعنية وغريها.
وقد متت منـاقشة تنفيذ مراجعات ضمان اجلودة على املستوى املؤسسي بالتفصيل
يف الفصل الثالث من هذا الدليل ، أنظر أيضا )امللحق 1( "استبيان ضمان اجلودة:

مراجعة املستوى املؤسسي جلهاز الرقابة"(.
مراجعة ضمـان اجلودة على مستوى مهمات التدقيق _ ينبغي تنفيذ املراجعة
علـى مستوى التدقيق على جمموعة خمتارة من مهمات التدقيق املختلفة للتحقق من
تطبيق تعليمات جهاز الرقابة )احملددة يف املعايري واألدلة اإلرشادية املعتمدة( من قبل
فرق التدقيق أثنـاء تنفيذ مهمات التدقيق املختلفـة. وحول تنفيذ مراجعة ضمان
اجلودة علـى مستوى مهمات التدقيق، أنـظر )امللحق 2( "استبيان ضمان جودة

التدقيق املايل" و امللحق 3 "استبيان ضمان جودة تدقيق األداء".
1 _ 4 _ 2 : أنواع مراجعات ضمان اجلودة :

: Internal Review املراجعة الداخلية
يتلخص اهلدف من هذا الدليل يف توفري هنج تدرجيي إلجناز مراجعات ضمان
اجلودة الداخلية. وتعترب عملية مراجعة ضمان اجلودة الداخلية املنفذة بشكل صحيح
إحدى العمليات األساسية يف جهاز الرقابة الذي حيتاجها جهاز تدقيق نظري خارجي

ليستطيع االعتماد عليها يف تنفيذ مراجعة خارجية.
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إن املراجعة الداخلية مراجعة دورية يتم تنفيذها من قبل شخص / أشخاص يف
جهـاز الرقابة يكونون على دراية بـإجراءات وممارسات ومعايري التدقيق. وميكن
تنفيذ هذه املراجعة من قبل وحدة خمصصة لضمان اجلودة أو من خالل آلية مراجعة

نظرية تشمل قطاعات أو وحدات تنظيمية خمتلفة.
املراجعات اخلارجية :

يف املراجعة اخلارجية، قد ُيطلـب من جهاز تدقيق نظري، مبا يف ذلك شركة
تدقيق خاصة أو شركة استشـارات إدارية أو خبري أكادميي أو هيئة تنظيمية تويل
تنفيذ مراجعة سواء على املستوى املؤسسي أو مستوى مهمات التدقيق أو كالمها.
وتنفذ هذه املراجعة لتقييم جودة نشاط التدقيق وتقدمي تأكيد مستقل جلودة التدقيق
إىل اإلدارة. وجيب تنفيذ هذه املراجعـات من قبل أشخاص مؤهلني مستقلني عن

جهاز الرقابة وليس لديهم أي تضارب مصاحل حقيقي أو ظاهري.
وجيب تنفيذ املراجعات خالل فترات معينـة باالعتماد على نطاق املراجعة.
فعلى سبيل املثـال، إذا كان النطاق يغطي أنشطة جهاز الرقابة بالكامل، فإنه جيوز
تـنفيذ املراجعة مرة واحدة كل 3 إىل 5 سنوات، ويفّضل أن تكون قبل بدء دورة
التخطيط اإلستراتيجي جلهاز الـرقابة. ومن ناحية أخرى، إذا كان النطاق يتكون

من مراجعة ألنواع معينة من تقارير التدقيق، فقد يتم تنفيذها سنويا.
التغذية املرتدة من اجلهات اخلاضعة للتدقيق و / أو اجلهات املعنية اخلارجية األخرى:
تـوفر التغذية املرتـدة من اجلهات اخلاضعة للـتدقيق و / أو اجلهات املعنية
اخلارجية األخرى املـدخالت لتحديد جوانب القوة والضعف يف عمليات التدقيق
من قبل جهاز الرقـابة. ويف حالة املراجعات قبل إصدار التقرير، تساعد املناقشات
مع اجلهات اخلاضعة للتـدقيق حول مالحظات التدقـيق يف حتسني جودة تقرير

التدقيق قبل إصداره بشكل هنائي.
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1 _ 4 _ 3 : تنفيذ مراجعة ضمان اجلودة :
جيب حتديد قوائم التحقق اليت سيتم استخدامها. وسيتم الحقا يف هذا الدليل
توثيق قـائمة التحقق ملراجعات ضمان اجلودة علـى املستوى املؤسسي ومستوى

مهمات التدقيق وطرق مجع وحتليل األدلة.
يعترب وجود نظام سليم للمراقبة واإلشراف ضروريا للحصول على مراجعات
ضمان جودة عالية اجلـودة. ويشمل اإلشراف توجيه فريق ضمان اجلودة ومراقبة
عمله لضمـان تلبية أهداف ضمان اجلودة. ويشـمل اإلشراف حتديد املسئوليات
وتوفري اإلرشاد الكـايف ألعضاء الفريق. كما يشـمل اإلشراف أيضا البقاء على
إطالع على املشكالت الكبرية اليت تتم مواجهتها، ومراجعة العمل املنجز، ومراقبة
التطور الفردي، والتدريب، وتـوفري التغذية املرتدة الدورية والتدريب الفعال على

رأس العمل.
جيـب تلقي فريق ضمان اجلودة ملستوى مالئم من القيادة والتوجيه حبيث يتم
تشجيعهم على إخراج إمكاناهتم وضمان تنفيذ املراجعات بشكل مالئم. وجيب أن
تتم مراجعـة كافة األعمال من قبل قائد الفـريق قبل إهناء تقارير ضمان اجلودة.
يهدف ذلك إىل إجياد أكثر من مستوى واحد من اخلربة واحلكم يف عملية املراجعة،
وضمان اعتماد ودعم التقييمات واالستنتاجات بأدلة كافية وذات عالقة ومعقولة

كأساس للرأي أو التقرير النهائي.
جيب على املشرف على مراجعات ضمان اجلودة ضمان االلتزام والعمل وفق

سياسات وإجراءات وحدة ضمان اجلودة.
جيب علـى فريق املراجعة استخدام خطـة ضمان اجلودة كأداة عمل ميداين
مرّكز من قبل فريق التـدقيق، وأيضا لتسهيل املراقبـة من قبل قائد الفريق لسري

مراجعات ضمان اجلودة.
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1 _ 4 _ 4 : تقرير مراجعة ضمان اجلودة :
كما هو احلـال بالنسبة لعمل التـدقيق، جيب دعم مجيع نتائج ومالحظات
ضمان اجلودة بأدلة كـافية وذات عالقة ومعقولة. وجيب توثيق أوراق عمل فريق
مـراجعة ضمان اجلودة على حنو منهجي للـتمكن من اإلشارة للمراجع بسهولة.
وجيب مـناقشة مسودة النـتائج والتوصيات مع اإلدارة العليـا جلهاز الرقابة قبل
إدراجها يف التقرير النهائي. وينبغي أن حيـتوي التقرير على ملخص للمالحظات

والتوصيات حول كيفية التحسني.

1 _ 4 _ 5 : املتابعة الالحقة ملراجعة ضمان اجلودة :
لن تكتسب تقـارير مراجعات ضمان اجلـودة الزخم ما مل تتخذ إجراءات
متابعة مالئمة. ميكن اختاذ مراجعات املتابعة إما من قبل وحدات ضمان اجلودة أو
جلان داخلية أخرى يتم تشكيلها هلذه الغاية حتديدا. ومن ناحية أخرى، ميكن حتميل
مثل هذه املسئولية لنفس فريق مراجعة ضمان اجلودة عن طريق إدراج عبارة مالئمة

يف شروط مرجعية املراجعة.
اعتـمادا على تقرير مراجعـة ضمان اجلودة، جيب على اإلدارات / األقسام
إعداد ومن مث تنفيذ خطـط العمل. ستقوم خطط العمل بتـسهيل إجراء املتابعة

املالئمة لتقرير مراجعة ضمان اجلودة.
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2 _ وحدة ضمان اجلودة

2 _ 1 : مقدمـة :
جيب على جهاز الـرقابة تبّني سياسات وإجـراءات ملراجعة كفاءة وفعالية
املعايري واإلجراءات الداخلية.   ونظرا ألمهية ضمان معيار مرتفع من العمل من قبل
جهـاز الرقابة، فإنه جيب عليه إعطاء اهتمام خاص لربنامج ضمان اجلودة من أجل

حتسني أداء ونتائج التدقيق.
جيب على جهاز الرقابة السعي لـرفع مستوى وحدة ضمان اجلودة وحتقيق
أفضل املمارسـات الدولية.   وتتطلب عمليـة حتسني وحدة ضمان اجلودة هنجا
نظاميا يشمل جهاز الرقابة كامال.   هلذا السبب، من الالزم أن يكون لدى جهاز
الرقابة سياسـات وإجراءات ضمان جودة خاصة به ونظام داخلي للتنفيذ الفعال.

ميكن حتقيق ذلك من خالل املراحل التالية:
) أ ( حتديد احلاجة إىل وحدة ضمان اجلودة.

)ب( إنشاء فريق عمل ضمان اجلودة.
)ج( اكتساب املعرفة واملهارات اخلاصة بضمان اجلودة.

) د ( تقييم متطلبات ضمان اجلودة.
)هـ( حتليل اخليارات لوظائف ضمان اجلودة.

) و ( إعداد ونشر سياسة ضمان جودة.
) ز ( إعداد وتبّني دليل ضمان اجلودة.

)ح( توفري موظفني ذوي كفاءة لفرق ضمان اجلودة.
)ط( ضمان استمرارية تطوير موظفي الفرق مهنيا.
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2 _ 2 : تقييم احتياجات ضمان اجلودة :
من أجل إعداد وحدة ضمـان اجلودة بشكل ناجح، من املـفيد إجراء تقييم
الحتياجات ضمان اجلودة. إن الغاية من تنفـيذ ممارسة التقييم حتديد الفجوات بني
املـمارسة الواجبة واملمارسة الفعلية لضمـان اجلودة يف جهاز الرقابة. يساعد التقييم
أيضا يف حتديد متطلبات سياسة ضمان اجلودة، واألدلة اإلرشادية التفصيلية واألدوات

والفريق وامليزانية باإلضافة إىل البنية التحتية األخرى املتعلقة بوحدة ضمان اجلودة.
ميكن تنفيذ ممارسة التـقييم إما عن طريق موظفي جهاز الرقابة )بإنشاء فريق
عمل( من املستويات اإلدارية املتوسطة والعليا، أو عن طريق جهاز تدقيق نظري و/

أو أطراف منتسبة إىل منظمة اإلنتوساي أو األسوساي أو غريها.
أثناء جتميع فريق عمل ملهمة، جيب أخذ اجلوانب التالية يف االعتبار:

) أ ( مؤهالت أعضاء الفريق.
)ب( وضع فريق العمل فيما يتعلق بتأثري اإلدارة.

)ج( اعتبار االخنراط املستقبلي ألعضاء فريق العمل يف نشاطات ضمان اجلودة.
) د ( الشروط واجلوانب املرجعـية مثل املهمات، املسئـوليات، اإلطار الزمين،

وغريها.
ميكن أن تشمل أدوات التقييم، االستبيانات، املقابالت، املناقشات اجلماعية املركزة

ومراجعات الوثائق، مبا فيها أجهزة الرقابة النظرية ذات اخلربة يف ضمان اجلودة.
أثناء تقييم احتياجات وحدة ضمان اجلودة، ميكن أخذ العوامل التالية يف االعتبار:

) أ ( حجم جهاز الرقابة.
)ب( طبيعة ومتوسط العدد السنوي من املدققني الذين يستوعبهم جهاز الرقابة.

)ج( وضعية ضوابط اجلودة يف جهاز الرقابة.
) د ( عدد ومستوى مؤهالت موظفي جهاز الرقابة.
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)هـ( مصاحل / اهتمامات األطراف املعنية.
) و ( القوانني واألنظمة املتطلبة لوجود وحدة ضمان اجلودة.

) ز ( ممارسـات ضمان اجلودة يف أجهزة الرقابة النظرية ذات اخلربة األكرب يف هذا
املوضوع.

)ح( معايري اإلنتوساي ومعايري االحتـاد الدويل للمحاسبني وإرشادات اإلنتوساي
حول إدارة جودة التدقيق.

جيب علـى اإلدارة العليا جلهاز الرقابة ضمان اإلجراءات املالئمة لتنفيذ نتائج
التقييم.

2 _ 3 : تأسيس وحدة ضمان اجلودة :
ميتلك جهاز الرقابـة عددا من اخليارات إلنشاء نشاط ضمان اجلودة، ويعترب
تأسيس وحدة ضمـان اجلودة من الطرق األساسية لتحقيق ذلك. ويف حالة جهاز
الرقـابة الصغري، قد ال يكون تأسيس وحدة ضمان اجلودة مالئما دائما. باالعتماد
على متطلبات وحجم جهاز الـرقابة ومستوى كفاءة الفريق باإلضافة إىل التكلفة

والفوائد املتوقعة، يستطيع جهاز الرقابة اختيار أي من اخليارات التالية:
) أ ( ختـصيص موظفني لتشكيل وحدة مستـقلة لضمان اجلودة. ويف حالة نقص

املوظفني، ميكن:
• ختصيص مهمات ضمان جودة ملوظفني بالتناوب، أو

• تشكيل جلنة )جلان( ضمان اجلودة.
)ب( ترتيب مراجعات ضمـان اجلودة من قبل أجهزة تدقيق نظرية وهيئات مهنية

أخرى.
)ج( تعيني خرباء خارجيني لتقييم أنظمة ضبط اجلودة جلهاز الرقابة بشكل دوري.
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امُلراجعون اخلارجيون :
ميكن أن يكتسب جهاز الرقابة اخلربة من خمتصني ومستشارين وخرباء تقنيني
مؤهلني، ومجعيات مهنية ومنظمات أخرى حسب احلاجة لتنفيذ مراجعات ضمان
اجلودة. ميكن أيضا أن يقـدم اخلرباء النصيحة الفنية جلهـاز الرقابة حسب طلبه.
وجيب على جهاز الرقـابة التأكد من أن املختـصني مؤهلني ولديهم الكفاءة يف

جماالت اختصاصهم، وجيب توثيق هذا الضمان.
2 _ 4 : أهداف وحدة ضمان اجلودة :

إن الغاية الرئيسيـة لوحدة ضمان اجلودة يف جهاز الرقابة هي حتديد جوانب
الضعف يف ضوابط اجلودة على املـستوى املؤسسي ومسـتوى مهمات التدقيق
الفردية، واقتراح إستراتيجيات ملعاجلة جوانب الضعف تلك. لتحقيق ذلك، فإن ما

يلي عبارة عن بعض القضايا الرئيسية لألخذ يف االعتبار:
على املستوى املؤسسي :

) أ ( حتديد إذا كان اإلطار القانوين جلهاز الرقابة كافيا لتلبية متطلبات االستقاللية
والتكليف إلعالن ليما واملكسيك.

)ب( تقييم احلد الذي تساهم فيه جودة األنظمة واملمارسات يف احلوكمة الداخلية
الفعالة يف جهاز الرقابة.

)ج( تقييم العملية واألنظمة املوجـودة لتعيني وتطوير وإدارة املوارد البشرية لتلبية
تفويض جهـاز الرقابة لضمان وجود فريق كفؤ وحمفز بالشكل الكايف لتنفيذ

وظيفته بشكل فعال.
) د ( تأكيد توافق منهجية وممارسـات التدقيق مع معايري اإلنتوساي ومع أفضل

املمارسات الدولية .
)هـ( حتديد طرق تعزيز اإلدارة الداخلية وخدمات الدعم.
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) و ( تقييم إذا كان جهاز الرقابـة يعاجل بشكل فعال القضايـا احلالية والناشئة
ويستفيد من الفرص اجلديدة.

) ز ( تقييم وضع العالقات مع األطراف املعنية اخلارجية الرئيسية واحلاجة للتطوير،
إن وجدت.

)ح( حتديد جـودة تقارير وخدمات التدقيق وتأثريهـا على املسائلة والشفافية يف
القطاع العام، والتطور العام يف املمارسات اإلدارية للحكومة.

على مستوى مهمات التدقيق :
) أ ( حتديد إذا كانت ضوابط اجلودة املطلوبة مالئمة.

)ب( حتديد إذا مت تنفيذ الضوابط املوجودة بشكل مناسب .
)ج( تأكيد جودة ممـارسات وتقارير التدقيق، وحتديـد الطرق احملتملة لتعزيز أو

تطوير الضوابط.
) د ( حتديد إذا كان التوثيق املالئم إلجراءات الضبط موجودا.

)هـ( حتديد إذا مت التخـطيط للتدقـيق بشكل مالئم، وإذا مت حتديـد املخاطر
وحصوهلا على االهتمام املناسب.

) و ( تأكيد إذا مت تبّني العمل الكايف لدعم الرأي يف تقارير التدقيق.
) ز ( تأكيد أن أوراق العمل وفقا لسياسات وإجراءات جهاز الرقابة.

)ح( حتديد إذا مت توضيح ودعم االستنتاجات بشكل مالئم عن طريق أوراق عمل
التدقيق.

)ط( حتديد إذا مت دعم وتوثيق آراء التدقيق بشكل كامل يف أوراق العمل.
)ي( تأكيد أن تقرير التدقيق الصادر مالئم.
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2 _ 5 : إعداد وتطبيق سياسة ضمان اجلودة :
جيب علـى رئيس جهاز الرقابة تبّني سياسة ضمان جودة شاملة تقدم إرشادا
عايل املستوى، وعليه  تعيني فريق لإلشراف على هذه املهمة، وتزويد الفريق بفترة
معقولة من الوقت إلمتـام املهمة. ينبغي أن يتألف الفـريق من طاقم متمّرس من
املستوى املتوسـط لوضع مسودة سياسة ضمان اجلودة، ويتم اإلشراف عليهم من

قبل مدير من املستوى األعلى ذو خربة عملية كبرية يف جهاز الرقابة.
جيب على الفريق قياس مسودة السياسة بالنسبة ملتطلبات املعيار الدويل لألجهزة
العليا للرقابة املالية واحملاسبة )اإلنتوساي( رقم 40 "رقابة اجلودة لألجهزة العليا للرقابة

املالية واحملاسبة"، وذلك لضمان أن السياسة املتفق عليها تكون مكتملة ومالئمة.
تشمل بعض القضايا اليت جيب أن تعاجلها سياسة ضمان اجلودة:

) أ ( الغاية من السياسة.
)ب( بنية وحدة ضمان اجلودة.

)ج( طبيعة وتكرار مراجعات ضمان اجلودة.
) د ( إعداد تقارير أداء وحدة ضمان اجلودة.

جيب مراجعة سياسة ضمان اجلودة جلهاز الرقابة بشكل دوري وحتديثها عند
الضرورة. وأثناء مراجعة سياسة ضمان اجلودة اخلاصة به، جيب على جهاز الرقابة
أخذ الدروس املستـفادة فيما يتعلق بضبط وضمان اجلودة بعني االعتبار، باإلضافة

إىل التطورات الدولية يف التدقيق وضبط اجلودة وضمان اجلودة.
2 _ 6 : نشر التوعية بسياسة ضمان اجلودة بني موظفي جهاز الرقابة :

ضمان اجلودة عبارة عن العملية اليت يضعها جهاز الرقابة لضمان:
) أ ( حتديد ضوابط اجلودة الالزمة.

)ب( تنفيذ ضوابط اجلودة بشكل مالئم.
)ج( حتديد الطرق احملتملة لتعزيز أو تطوير ضبط اجلودة.
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بناء على ذلك، فإن ضمان اجلودة عبارة عن عملية ثابتة لضمان االلتزام بنظام
ضبط اجلودة، وسوف يعزز هذا االلـتزام مصداقية جهاز الـرقابة. وبالرغم من
إمكانية تنفيذ عمليات تدقيق متفـرقة ذات جودة عالية بدون نظام ضمان جودة
مالئم، إال أنه ال ميكن القيام هبـا بشكل متواصل جلميع خمرجات التدقيق الصادرة

من قبل جهاز الرقابة.
بناءا على ذلك، فإن وعي املوظفني يعترب ذو أمهية حامسة ويعترب ضمان اجلودة
مسئولية مجيع موظفي جهاز الرقابة. يتطلب ضمان اجلودة أيضا فهما واضحا حول
من تقع عليه مسئولية قـرارات معينة. وبالتايل، جيب توصيل سياسات وإجراءات
ضمان اجلودة العامة اخلاصة جبهاز الرقابة بشكل واضح إىل موظفيها بطريقة توفر
ضمانا معقوال بفهم وتنفيذ السياسات. وجيب أن تعطي الوحدة املسئولة عن جهاز
الرقابة مع اإلدارة العليا األولوية لتوليد اإلدراك لدى مجيع مستويات املوظفني حول
ضمان اجلودة. ميكن خلق الوعي لدى املوظفني من خالل اللقاءات مع املوظفني،
منتديات النقاش، التعميمـات املكتبية، النشرات، مسابقات املقاالت وامللصقات،

وغريها.
2 _ 7 : إعداد دليل ضمان اجلودة :

بعد تبين سياسة ضمان جودة وخلق الـوعي حوهلا، ستكون هنالك حاجة
إلعداد دليل أو مبادئ توجيهية مفصلة بشكل أكرب حتدد كيفية تنفيذ ضمان اجلودة
عمليا. وجيب أن يشكل الدليل األساس إلجراءات تنفيذية منوذجية لوحدة ضمان
اجلودة. ومن أجل تسهيل عملية تطبيق الدليل، جيب إدراج األدلة اإلرشادية ذات
العالقة بـاإلضافة إىل قوائم التدقيق الالزمة اليت يتم تـطويرها اعتمادا على معايري

اإلنتوساي.
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ميكن إعداد مثل هذا الـدليل أو املبادئ التوجيهية من قبل فريق أو أعضاء طاقم
من ذوي اخلربة يف ضمان اجلودة، وجيب تزويد فريق اإلعداد بفترة زمنية معقولة إلمتام
املهمة. وقد يكون من املساعد أيضا توفري فرص للفريق لتحسني معرفتهم ومهاراهتم يف
ضمان اجلـودة، قبل أو أثناء عملهم يف إعـداد الدليل. ميكن حتقيق ذلك من خالل
الربامج التدريبية، الزيارات امليدانية ألجهزة التدقيق النظرية ذات املمارسات القوية يف

جمال ضمان اجلودة، اإلعارة ألجهزة الرقابة النظرية و/أو شركات التدقيق اخلاصة.
إذا كانت اخلـربة الكلية للفريق غري كـافية، ميكن جلهاز الـرقابة التفكري
باستخدام خبري خارجي لـتقدمي النصيحة لفريق اإلعداد الداخلي. ومع ذلك، إذا
كتب الدليل من قبل خبري خارجـي، جيب أن تكون هنالك مشاركة فعالة لفريق
جهاز الـرقابة. خالف ذلك، توجـد هنالك خماطرة بـإعداد دليل غري مناسب

الحتياجات جهاز الرقابة كما ينبغي.
2 _ 8 : تزويد وحدة ضمان اجلودة باملوظفني : 
2 _ 8 _ 1 : حجم وحدة ضمان اجلودة :

من املمـارسات الشائعة تأسيس وحدة مـنفصلة لضمان اجلودة. إذا تبّنى جهاز
الرقابة هذه الطريقة، سيعتمد حجم الوحدة على حجم جهاز الرقابة وأيضا على مرحلة
تطوره التقـين. ميكن أن يقرر مدير ضمان اجلودة وجود 2 إىل 4 مدققني ملساعدته أو
مساعـدهتا. ميكن أن يكون لدى جهاز الرقابة الصغري اثنان من ُمراجعي ضمان اجلودة
املعينني. من املمارسات اجليدة الذي يستطيع جهاز الرقابة أخذها يف االعتبار استخدام
فقط مدققني أظهروا فهما جيـدا إلجراءات التدقيق اخلاصة جبهاز الرقابة. ومع ذلك،
جيـب أن ال يضع جهاز الرقابة الكثري من املصادر لضمان اجلودة حبيث يؤثر ذلك على
إمتام عملـيات التدقيق الفعليـة يف الوقت املناسب. ميكـن أن يكون هنالك حاالت

استثنائية تتطلب زيادة جهاز الرقابة لعدد امُلراجعني، على سبيل املثال، إذا:
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) أ ( كان جهاز الرقابة مير بعملية طرح إجراءات وأنظمة تدقيق جديدة.
)ب( كان هنالك معايري جديدة جيب االلتزام هبا.
)ج( كان هنالك جماالت تدقيق جديدة للمراجعة.

جيب أن تضـمن الزيادة يف عدد ُمـراجعي ضمان اجلودة حتـديد ومعاجلة
مشكالت التنفيـذ خالل عملية التدقيق بسرعـة. ال يعطي انتشار أوجه القصور
بالضرورة إشارة إىل احلاجة لـزيادة عدد امُلراجعني. ميكن أن يعين ذلك أن دليل
الـتدقيق والتوجيهات األخرى حباجة للمراجعة، أو أن هنالك حاجة لتدريب فريق

املراجعة يف جماالت معينة.
2 _ 8 _ 2 : كفاءات فريق ضمان اجلودة :

جيب على فريق ضمان اجلودة إمجاال امتالك الكفاءات التالية:
) أ ( مهارات التحليل.

)ب( القدرة على التوليف.
)ج( مهارات التواصل الشخصي.

) د ( مهارات االتصال.
)هـ( مهارات التيسري.

) و ( خربة يف التدقيق يف مجيع اجملاالت.
) ز ( قدرات إدارية.

إذا كان لدى جهاز الرقابة إدارة تدقيق على األداء، فقد يكون من الضروري
أن يكون لـديه ُمراجعي ضمان جودة خمصصني إلدارة التدقيق على األداء. وجيب
أن يكـون امُلراجعون مدققني ولديهم فهم جيـد إلجراءات التدقيق اخلاصة جبهاز
الرقـابة. ومن شأن امتالك املـهارات املذكورة أعاله متكـني أعضاء الفريق من
استخـدام كافة ممارسات املـراجعة بشكل فعال. سيـضيف كون الفريق متعدد

 _ 30 _



التخصصات قيمة أخرى، حيـث يتألف من ممارسني لديهم خربة تدقيق )انتظام،
أداء، تكنولوجيا املعلومات، اخل( وخربة إدارية.

على حنو مفهوم، ميكـن أن يشكل حتديد وتشكيـل مثل هذا الفريق حتديا
كـبريا، ويف الكثري من احلاالت قد ال تتوفـر مجيع املهارات واخلربات املطلوبة يف
فريق ضمـان اجلودة. يف هذه احلاالت، ستأخذ إمكـانية استخدام خرباء لغايات

حمدودة يف االعتبار.
2 _ 8 _ 3 : وظائف فريق ضمان اجلودة :

سرياجع الفريق مالئمة ضوابط اجلودة وااللتزام هبا على مستوى جهاز الرقابة
وكذلك على مستـوى مهمات التدقيق الفرديـة. وجيب أن حتدد تقارير ضمان
اجلودة أوجه الـضعف وتقدم التوصيات ألخذها يف االعتبار والقيام مبتابعة من قبل
اإلدارة العليا جلهاز الرقابة. سيجري الفريق أيضا عمليات متابعة لتقييم وضع تنفيذ
توصياهتم. سيقّيمون نتيجة تلك التوصيات اليت مت تنفيذها، وحيددون أسباب عدم

تنفيذ أي توصية معينة.
2 _ 8 _ 4 : أدوار فريق ضمان اجلودة :

يتم بشكل خمتصر توضيح أدوار املستويات املختلفة لفريق ضمان اجلودة:
مديـر الفريـق :

تكـون تبعية مدير الفريق، كرئيس لوحـدة ضمان اجلودة، لرئيس جهاز الرقابة أو
اإلدارة العليا، ويكون مسئوال عن اجلوانب العامة لنشاط ضمان اجلودة. يقوم أيضا بصياغة

اإلستراتيجيات اليت ستشمل نشاط ضمان اجلودة وقياس نتائج نشاط ضمان اجلودة.
قائـد الفريـق

تكون تبعية قائد فريق مراجعة ضمان اجلودة ملدير الفريق، ويتوىل املسئوليات
العـامة ملراجعة ضمان اجلودة. يف مرحلـة التخطيط، يقوم بوضع أهداف ونطاق
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وزمن املراجعة وصياغـة منهجية املراجعة. ويقوم بتفويض املسئوليات على أعضاء
الفريق، ويصمم برنامج املراجعة.

يف مرحلة التنفيذ، يقّدم قائد الفـريق النصيحة والتوجيه الضروري ألعضاء
الفريق حول اخلطة واألهـداف وحول تنفيذ املراجعة فعلـيا. ويقوم أيضا مبراقبة
وضمـان أن عملية مراجعة ضمان اجلودة تـتم وفقا ملعايري وسياسات وإجراءات

ضمان اجلودة. كما إنه حيلل النتائج ويوضح االستنتاجات والتوصيات.
يف مرحلة إعداد التقارير واملتابعة، يكتب أو يراجع قائد الفريق تقارير املراجعة

ويناقش وبقدم النتائج إىل إدارة جهاز الرقابة، ويتابع أيضا أية قضايا عالقة.
أعضاء الفريـق : 

يكون أعضاء الفريق اخلاص مبراجعة ضمان اجلودة مسئولني أمام قائد الفريق،
ويقومـون بتنفيذ املراجعة باالعتماد علـى اخلطة املتفق عليها يف مرحلة التخطيط
ووفقا للمعايري واإلجـراءات املعنية. ويقومون جبمع األدلة لدعم النتائج من خالل
املقابالت ومـراجعة التوثيق واملالحظات. ويقـوم األعضاء بإعداد وتوثيق أوراق

العمل الضرورية لدعم نتائجهم، ويعّدون مسودة التقرير حول النتائج.
وحيث ال تتوفـر جلهاز الرقابة إمكانية تـواجد املستويات الثالث املذكورة
أعاله )مدير الفريق، قائد الفـريق، أعضاء الفريق(، جيب أخذ املتطلبات املوضحة

هلم يف احلسبان عند استحداث املناصب يف هذا الشأن.
2 _ 9 : التطوير املهين املستمر لفريق ضمان اجلودة :

تعترب معـرفة ومهارات فريق ضمان اجلودة عناصر هامة لنشاط ضمان جودة
فعال وذو كفاءة، وبناءا على ذلك فمـن الضروري ضمان التطوير املهين املستمر
لفريق ضمـان اجلودة.   وجيب على فريق ضمـان اجلودة امتالك املعرفة واخلربة

اجلماعية حول املوضوع ليقوموا بأدوارهم ومسئولياهتم بشكل فعال.
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جيب أن يضمن جهاز الرقـابة إدراك مدققي جهاز الرقـابة الكامل لنشاط
وأمهية ضمان اجلودة حاملا يتم اعتماد سياسة ضمان اجلودة ودليل ضمان اجلودة،
حبيث يتم فهم املفاهيم واملمارسات اجلديدة بشكل جيد. وجيب على جهاز الرقابة
استثمار موارد كافية توفـر التدريب الفعال للفريق. وجيب تنظيم ورشات العمل
والندوات والربامج احلوارية ومناقشات جمموعات التركيز ومناقشات اخلرباء بانتظام

لتحديث كفاءة فريق ضمان اجلودة يف اجلوانب التالية:
) أ ( سياسة ضمان اجلودة جلهاز الرقابة.

)ب( نظام ضبط اجلودة يف التدقيق.
)ج( معايري وإجراءات وممارسات ضمان اجلودة األفضل.

) د ( أدوار ومسئوليات أعضاء فريق ضمان اجلودة.
)هـ( املتطلبات األخالقية.

) و ( املهارات الشخصية املتعلقة بالتقدمي، التفاوض، قيادة اجملموعة، وغريها.
ميكن أن يفكر جهـاز الرقابة أيضا يف إعـارة فريق ضمان اجلودة إىل ومن

األجهزة النظرية ذات املمارسات القوية يف جمال ضمان اجلودة.
2 _ 10 : أخالقيات موظفي وحدة ضمان اجلودة :

حتتاج إدارة جهاز الرقابة أيضـا إىل التفكري يف كيفية غرس القيم األخالقية
املالئمة يف فريق ضمان اجلودة. تشمل هذه القيم ما يلي:

ـ االستقاللية واملوضوعية واحليادية :
جيب أن يكون امُلراجع مـستقال عن اجلهات اخلاضعة للتدقيق وفريق التدقيق
جبهاز الرقابة. يتضمن ذلك تصرف امُلراجعني بطريقة تزيد، أو ال تقلل بأي شكل،

من استقالليتهم. وينبغي توّخي املعايري املعنية التالية:
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) أ ( جيب أن ال يكون امُلراجع عضوا يف فريق التدقيق، وجيب عدم اختياره من قبل
فريق التدقيق.

)ب( جيب على مسئول عايل الرتبة اختيار وتعيني امُلراجعني.
)ج( ميكن تعيني امُلراجعني على املستوى املركزي جلهاز الرقابة.

) د ( جيب عدم مشاركة امُلراجع يف مهمات التدقيق خالل فترة املراجعة.
)هـ( جيب على امُلراجع عدم اختاذ قرارات نيابة عن فريق التدقيق.

ـ النـزاهـة :
تعـترب الزناهة القيمة األسـاسية يف جمموعة األخـالقيات.   تقع على عاتق
امُلراجعني مهمـة االلتزام مبعايري سلوكية عالـية )مثل األمانة واالنفتاح( يف سياق
عملهم ويف عالقاهتم مع اجلهات اخلاضعة للتدقيق.   ومن أجل دميومة الثقة، جيب
أن يكون امُلراجعني فوق الشكوك والشبهات.  كما يتوجب على امُلراجعني أن ال

يتورطوا يف أي من ممارسات الفساد.
جيب على امُلراجعني محاية استقالليتهم وجتّنب أي تضارب حمتمل يف املصاحل

من خالل رفض اهلدايا أو مكافآت ميكن أن تؤثر على استقالليتهم ونزاهتهم.
ـ تضارب املصاحل :

جيب االنتباه إىل أن نصيحة واستشارة امُلراجع جيب أن ال تؤدي إىل تضارب
املصاحل.

ـ السرية املهنيـة :
جيب أن ال يكشف امُلراجعون عن املعلومـات اليت حيصلون عليها يف عملية
املراجعة إىل أطراف ثالثة، ال شفويـا وال كتابيا، إال لغايات تلبية أهداف مراجعة

ضمان اجلودة.
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ـ الكفاءة املهنية والعناية الواجبة :
على امُلراجعني أن يتصرفوا بطـريقة مهنية يف مجيع األوقات، وتطبيق معايري
مهنية عـالية يف تنفيذ عملهـم ليتمكنوا من أداء واجباهتـم بكفاءة وموضوعية.
وجيب أن ال يتوىل امُلراجعـون أعماال ليست لديهـم الكفاءة لتأديتها. وجيب أن
يكـون امُلراجعون على درايـة مبعايري وسياسات وإجـراءات وممارسات التدقيق
واحملاسـبة واإلدارة املالية وأن يّتبعوها. كما جيب أن يكون لديهم أيضا فهما جيدا
للمبادئ واملعايري الدستورية والقانونية واملؤسسية اليت حتكم عمليات جهاز الرقابة.

2 _ 11 : قياس نتائج وحدة ضمان اجلودة :
يعترب كل نشاط يف جـهاز الرقابة مسئواًل عن تقدمي النتائج املطلوبة من أجل
إثبات قيمته جلهاز الـرقابة. وينطبق ذلك بالقدر نفسه على وحدة ضمان اجلودة.
وبينما ميكن أن تكون خمرجات وحدة ضمان اجلودة عدة تقارير ضمان جودة، فإن

هذه املخرجات تكون اآليت:
) أ ( تأكيدًا لرئيس جهاز الرقابة بأن:

• نظام مراقبة اجلودة يعمل بشكل فعال.
•تقارير التدقيق الصادرة مالئمة يف ظل الظروف.

)ب( حتديدا للتحسينات يف خمتلف عـمليات جهاز الرقابة وفعالية أكرب يف تقارير
وخدمات التدقيق نتيجة لتنـفيذ التوصيات الواردة يف تقارير مراجعة ضمان

اجلودة.
ميكن أن ختتار اإلدارة العليا جلهـاز الرقابة موظفني مؤهلني أو جهة خارجية
مثل منشأة خاصة لقياس وتقييم وحدة ضمان اجلودة املرتكز على التحسينات اليت

مت تنفيذها نتيجة لنشاط املراجعة.
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لقياس نـتائج وحدة ضمان اجلودة، فإن مـا يلي عبارة عن بعض مؤشرات
األداء اليت ميكن أن يأخذها جهاز الرقابة بعني االعتبار:

) أ ( تقدمي تقارير التدقيق يف أو قبل املوعد النهائي.
)ب( تصميم وتنفيذ وعمل ضوابط اجلودة بشكل فعال.

)ج( التزام منهجية جهاز الرقابة مبعايري اإلنتوساي.
) د ( أدلة التدقيق املالئمة والكافية لدعم تقرير التدقيق.

)هـ( رضا األطراف املعنية واجلهات اخلاضعة لـلتدقيق عن النتيجة النهائية ملنتج
التدقيق.

) و ( التوفري يف تكاليف إجناز وظائف التدقيق.
) ز ( حتديد اجملاالت اليت حتتاج التحسني يف املعرفة واملهارات التقنية.

)ح( حتسني أداء العمل.

3 _ نظام ضبط اجلودة على املستوى املؤسسي جلهاز الرقابة

3 _ 1 : عناصر نظام ضبط جودة التدقيق :
1. اإلدارة واحلوكمة.

2. إدارة املوارد البشرية.
3. أعمال التدقيق.

4. العالقات اخلارجية.
5. التطوير والتحسني املستمرين للنظام.

واهليكل املدرج أدناه يوضح عناصر نظام ضبط اجلودة وتفّرعاهتا.
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3 _ 2 : اإلدارة واحلوكمة :
تشتمل مبادئ اإلدارة واحلوكمة على ما يلي:

) أ ( فهم وحتقيق توقعـات املستفيدين من خمرجات / نتائج التدقيق، دون املساس
باستقاللية جهاز الرقابة.

)ب( سعي اإلدارة العليا خللق توافق بني أهداف جهاز الرقابة ومبادئ احلوكمة اليت
ميكن تطبيقها، وذلـك من خالل إجياد بيئة داخلية يتمكن فيها املوظفون من

املشاركة الفعالة يف حتقيق األهداف.
)ج( االستغالل الـكامل ملهارات وقدرات املوظفني لصاحل جهاز الرقابة من خالل

مشاركتهم يف القرار.
) د ( حتقـيق األهداف بكفاءة أكرب من خالل إدارة األنشطة واملوارد ذات العالقة
بـالتدقيق بتحويلهـا إىل عمليات إدارية موثقـة، حيث أن اكتشاف وفهم
العمليات املتـداخلة كنظام منفصل لكـل عملية، وإدارهتا وفق هذا املفهوم

يساعد على حتقيق األهداف بكفاءة وفاعلية.
)هـ( التطوير الشامل للعمليات والتحسني املستمر لألداء.

) و ( اختاذ القـرار بناء على احلقـائق من خالل االعتماد علـى حتليل احلقائق
والبيانات واملعلومات األخرى.

) ز ( العمل علـى حتسني العالقات مع األطراف ذات العالقـة مبخرجات جهاز
الرقابة، هبدف حتقيق األهداف العليا جبهاز الرقابة على النحو األمثل.

وبالنسبة للعناصر الفرعية لإلدارة واحلوكمة ذات العالقة بنظام ضبط اجلودة،
فهي موضحة يف األقسام أدناه.
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3 _ 2 _ 1 : التوجهات العليـا :
) أ ( أن اإلدارة العليا جبهاز الرقابة تقوم بوضع أسلوب أداء جهاز الرقابة ملهماته،

مبا يتماشى مع القوانني ذات العالقة ومعايري اإلنتوساي.
)ب( أن التطـوير املستمر جلودة التدقيق يعترب من أهم األدوار اليت تقوم هبا اإلدارة
العليا، واليت تـسعى إىل ضمان تقدمي أعمال التـدقيق وتقارير التدقيق ذات

اجلودة العالية.
)ج( على اإلدارة العليا أن تضع التوجهات والسياسات العليا بشكل واضح ومالئم
من خالل ترسيخ معايري اإلنتوساي املتعلقة باستقاللية وموضوعية ومتّيز أعمال
التدقيق. وعلى اإلدارة العليا تعريف أمهية هذه السياسات واملعايري املهنية لكل
املوظفني جبهاز الرقابة وعلى كـافة املستويات، وأن االلتزام هبذه السياسات

واملعايري تشكل أمهية كبرية لتحقيق رسالة جهاز الرقابة.
) د ( على اإلدارة العليـا التركيز على مجيع العوامل اليت تؤثر يف قيام جهاز الرقابة

بتدقيقه وحتقيق أهدافه وااللتزام باملعايري املهنية وقيمه اجلوهرية.
)هـ( على اإلدارة العليا أن توّضح، من خالل إجراءاهتا، أن اآلليات املطبقة )مثل:
التدقيق الداخلي، مـراجعة ضمان اجلودة الداخلية( هتدف إىل ضمان اجلودة

واألداء املتميز وتعزز خطط التحسني املستمر.
) و ( أن من املسئوليات األسـاسية لإلدارة العليا هو وضع وتنفيذ سياسات إدارة
اجلودة اليت يكون هلا تأثري واضح على تنظـيم جهاز الرقابة وعلى املوظفني

)خاصة املدققني( وعلى عمليات التدقيق ذاهتا.
) ز ( أن السياسـات اخلاصة بنظام فعال إلدارة اجلودة جيب أن تعتمد على جودة
عملـيات التدقيق وعلى هيكليـة جهاز الرقابة كمنـظمة تدقيق وعلى بناء

القدرات املهنية للمدققني.
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3 _ 2 _ 2 : بيئـة العمـل :
العمل على خلق بيئـة عمل تساهم يف حتقيق املتطلبات املهنية العالية املعتمدة

من قبل اإلدارة العليا، وذلك من خالل اآليت:
) أ ( ضمان تنفيذ األعمال املهنية وأعمال التدقيق طبقا ملعايري اإلنتوساي.

)ب( العـمل على التحسـني املستمر جلـودة أعمال التـدقيق من خالل إتباع
اإلجراءات املناسبة.

)ج( االستغالل األمثل للموارد البشرية واملالية يف أداء أعمال التدقيق.
) د ( االلتزام بالقوانني والنظم ذات العالقة بأعمال التدقيق.

3 _ 2 _ 3 : الرسالة والرؤية والقيم اجلوهرية ومعايري التدقيق :
) أ ( اإلعالن عن رسالة جهاز الرقابة ورؤيته وقيمه اجلوهرية وتوجهاته املستقبلية.

)ب( حتويل رسالة ورؤيـة جهاز الرقابة إىل أهداف إستراتيجية وتنفيذية، وضمان
ارتباط األهداف التنفيذية باألهداف اإلستراتيجية.

)ج( تقييم التغريات يف البيئة اخلارجية املـؤثرة على جهاز الرقابة، ومدى حتقيقها
لرسالة جهاز الرقابة ورؤيته وقيمه اجلوهرية.

) د ( إشراك اإلشـرافيني )على املستوى اإلداري املتوسط كاملدراء واملشرفني ومن يف
حكمهم( واملدققـني يف وضع األهداف اإلستراتيجية، وتوعـيتهم بإستراتيجية
جهـاز الرقابة وخططه التنفيذية علـى حنو يسّهل هلم فهم السياسات وتوقعات

اإلدارة العليا ومغزى القرارات اليت تصدرها.
)هـ( إعطاء أولوية للتطوير وتعزيز األساليب وطرق العمل املعتمدة على اجلودة.

) و ( حث املوظفني على االلتزام بالقواعد املوثقة واملعتمدة للسلوك املهين.
) ز ( وضع وتطبيق معـايري التدقيق اليت تتماشي مع معـايري اإلنتوساي كأساس

لقواعد التدقيق املهنية.
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)ح( التزام اإلدارة العليا بدعم عملية فهم وتطبيق أساليب اإلدارة احلديثة يف تنظيم
وأداء العمل.

3 _ 2 _ 4 : اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط :
) أ ( تطويـر اإلستراتيجية العامة جلهاز الرقابة واإلستراتيجيات املصاحبة هلا )مثل:
إستـراتيجية التدقيق، إستراتيجية املوارد البشرية، إستراتيجية تقنية املعلومات(

هبدف حتقيق التوجهات واألهداف العليا جلهاز الرقابة على النحو األمثل.
)ب( ضمان تطبيق فعال لإلستراتيجية، من خالل وضع خطة تنفيذية وجدول زمين
لتحقيق األهـداف وحتديد التفـويضات واملسئـوليات املرتـبطة بتحقيق

اإلستراتيجية.
)ج( تقييم مدى حتقيق األهـداف واملهمات اإلستراتيجية واختاذ القرارات الالزمة

لتفعيلها.
3 _ 2 _ 5 : التخطيط اإلستراتيجي والسنوي للتدقيق :

بناء علـى األهداف والتوجهات األسـاسية املوضوعـة للتدقيق يف اخلطة
اإلستراتيجية العامة جلهاز الرقابة، يتم وضع خطة إستراتيجية ملدة 3 إىل 5 سنوات،
توّضح فيها إطار العمل بشكل عام لسنوات اخلطة، على أن حتدد مهمات التدقيق

تفصياًل قبل بداية كل سنة.
وجيب التركيز، عند وضع اخلطة، على مهمات التدقيق اليت ميكنها أن تساهم
بشكل أساسي يف حتقيـق األهداف الواردة يف اخلطة اإلستراتـيجية العامة جلهاز
الرقابة، باإلضافة إىل أمهيتهـا النسبية ونتائج تقييم املخاطر واملوارد املتاحة واآلثار
املتوقعة من عملية التدقيق والنتائج اليت ترتبت على مهمات التدقيق السابقة ومدى

جدوى التدقيق يف املوضوع احملدد.
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ولضمان اجلودة العالية للتخطيط اإلستراتيجي للتدقيق، فإنه جيب مراعاة ما يلي:
) أ ( وضع وصيانة قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن جماالت التدقيق.

)ب( التوسع يف أساليب وتقنيات اختيار وتصنيف جماالت التدقيق من خالل توثيق
تطبيقات التدقيق.

)ج( تزويد املدققني باملعرفة واخلربة املهنية اخلاصة بالتخطيط اإلستراتيجي للتدقيق
وتزويدهم بالتدريب الالزم.

) د ( القيام بـاملراجعة السنوية للخطة اإلستـراتيجية للتدقيق، مع مراعاة املخاطر
الناشئة عن التغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية.

)هـ( مراعاة ما ورد بأدلة التدقيق فيما يتعلق بالتخطيط اإلستراتيجي للتدقيق.
وعند إعداد خطة التدقيق السنوية واختيار مهمات التدقيق، جيب التأكد من:

) أ ( أن األولويات الواردة يف خطة التدقيق يتم مالحظتها.
)ب( اختـيار جماالت املخاطر املرتفعة )جهات أو أعمال أو مشاريع(، ضمن إطار

العمل وبناء على حتليل املخاطر.
)ج( اختيار مهمات التدقيق ذات القيمة املضافة العالية.

) د ( حتديد إطار العمل )أهداف التدقيق، اجملال، املعايري والنتائج املتوقعة(، ملهمات
التدقيق املختارة خلطة التدقيق السنوية.

)هـ( حتديد حجم املوارد )الداخلية واخلارجية( املطلوبة لتنفيذ مهمات التدقيق.
) و ( أن كل التكليفات اليت يـتم إضافتها للخطة جيب أن يتم توثيقها، وجيب أن

ختضع اخلطة السنوية للمراجعة.
) ز ( أن تكون لدى املشاركني يف إعداد اخلطة املعرفة الكافية يف:

• جمال التدقـيق )اجلهة أو النشاط أو املشروع(، وأن يكونوا دائمًا على علم
بإطار العمل التنفيذي ومردوده األساسي.
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• إجراءات التدقـيق واألساليب والتقنيات املعتمدة جبهاز الرقابة، وأن يكون
لديهم املهارات لتطبيقها.

• نظم تقنية املعلومات سواء املستخدمة يف جمال التدقيق أو املؤثرة فيه.
وبالنسبـة لكل مهمة من مهمـات التدقيق، الواردة ضمـن خطة التدقيق

السنوية، فإهنا جيب أن تشتمل على ما يلي:
) أ ( هدف )أهداف( التدقيق.

)ب( معلومات حول أمهية جمال التدقيق )جهة أو نشاط أو مشروع(.
)ج( التواريخ النهائية اخلاصة بتنفيذ مهمة التدقيق.

) د ( حتديد املوارد البشرية املطلوبة للتطبيق )متضمنة اخلربات اخلارجية(.
وبغرض ضمان اجلودة العـالية خلطة التدقيق السنوية وأعمال التدقيق املرتبطة

هبا، فإنه جيب مراجعة وتقييم عملية التخطيط. وجيب التحقق من التايل:
) أ ( أن التخطيط يعتمد على حكم مهين سليم، وشامل جلميع اجلوانب املهمة.

)ب( أن اخلطة يتم تنفيذها من قبل مدققني ذوي مؤهالت وخربات مناسبة.
)ج( أنه مت التقيد باخلطة الزمنية إلجناز األعمال.

) د ( أن األعمال املنجزة قد مت توثيقها بشكل مناسب.
)هـ( مدى االلتزام مبعايري مراجعة خطة التدقيق السنوية.

3 _ 2 _ 6 : تقييم وإدارة املخاطر :
هناك عوامل متعددة تؤثر سلبًا على جودة نتائج التدقيق، وجيب الكشف عن
هذه الظروف والعوامل وتقييمها بشكل مسـتمر حبيث يستطيع جهاز الرقابة أن

يضع اآللية واإلجراءات للتعامل معها.
تقوم اإلدارة العليـا بتحديد وتطبـيق معايري التدقيق، كـما حتدد أساليب

وإجراءات إدارة املخاطر اليت هتدد جودة أعمال التدقيق وذلك هبدف اآليت:

 _ 43 _



) أ ( ضمان أن أعمال التدقيق باجلهة تتماشي مع القوانني املطبقة.
)ب( األخذ يف االعتبار املخاطر اليت هتدد كفاءة وفعالية استخدام املصادر املطلوبة
يف تنفيذ أعمـال التدقيق )مثل االطـالع على الوثائق الـضرورية وجتميع

البيانات املطلوبة(.
)ج( األخذ يف االعتبار االحتياجات املتعددة للمستفيدين من نتائج التدقيق.

وعند حتديد مهمـات التدقيق يف اخلطة السنويـة، فإنه جيب تقييم املخاطر
املتوقعـة وجيب التركيز على املهمات املعقدة وذات املخاطر العالية. إذ أن مهمات
التدقيق ليست مجيعها متساوية من ناحية التعقيد واملخاطر، حيث أن بعض مهمات
التدقيق بسيطة نـسبيًا وهناك احتمالية ضعـيفة ألن يواجه املدققون مشاكل غري
متوقعة أثناء عملية التدقـيق. ويف نفس الوقت، فإن بعض مهمات التدقيق معقدة

وعلى املدققني أن يتوقعوا عوامل تشكيك هامة.
كما أنه ال ميكن ضمان درجة عالية من تأكيد نتائج التدقيق إذا مل يقم جهاز
الرقابـة مبعاجلة املخاطر بالشكل املناسب. ولذلك، فإن على جهاز الرقابة أن يضع
إجراءات واضحة ومفصلة للكشف وإدارة وتقييم املخاطر والتخطيط هلا بأسلوب

يتماشي مع طبيعة ونوع التدقيق.
وعند تقييم خماطر مهمات تدقيق معينة، جيب أخذ العوامل التالية يف االعتبار:

) أ ( مدى تعقيد عمليات التدقيق.
)ب( اآلراء املتعارضة واملناقشات املرتبطة مبجال التدقيق.

)ج( الرفض احملتمل للتعاون من قبل اجلهة املشمولة بتدقيق جهاز الرقابة.
وبناء على حجم وتقييم املخـاطر املرتبطة بالتدقيق، فإنه جيب حتديد اآلليات
اليت تقلل من هذه املخاطر)مـثل االستعانة مبتخصصـني عند احلاجة واإلشراف
واملراجعـة للتدقيق إذا مت إحلاق أو إشراك مـدققني جدد(، كما أنه جيب أن يتم

توثيق املخاطر بشكل مناسب.
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3 _ 3 : إدارة املوارد البشرية :
تعـتمد اجلودة العالية ألنشـطة ونتائج التدقيق أساسـًا على املوارد البشرية
املتاحة. ولذلك، فإن اإلدارة الصحـيحة للموارد البشرية تلعب الدور الرئيسي يف

نظام ضبط اجلودة.
ولتحقيق هذا اهلدف فإن على اإلدارات املعنية باملوارد البشرية أن توفر البيئة
املهنية والفرص للتـرقي الذي ميّكن جهاز الرقابـة من تنمية مهارات اإلشرافيني
واملدققني وتطويرها بشكل مستمر، إذ أن العمالة املدربة جيدًا واملؤهلة مهنيًا تلعب

دورًا أساسيًا يف حتقيق جودة عالية ألعمال ونتائج التدقيق.
كما يتوجب رسم سياسة إلدارة املوارد البشرية مع مراعاة املبادئ التالية:

) أ ( أن يتم تطوير سياسـة املوارد البشرية بشكل مستمر ومتماشي مع األهداف
احملددة يف اإلستراتيجية العامة جلهاز الرقابة وإستراتيجية التدقيق.

)ب( أن يتم وضع وتطويـر إستراتيجية املوارد البـشرية من خالل تقييم املوقف
الفعلي على أساس املسح والتحليل الذي يتم من خالل اإلشرافيني واملدققني.

)ج( أن تؤكد سياسة املوارد البشريـة على أن اختيار املدققني وتعيني اإلشرافيني
والترقيـات وصرف املكافآت يعتمد بشكل رئيـسي على معايري موضوعية

)مثل: الكفاءة واخلربة واملهارات اإلدارية(.
) د ( أن يتم حتديد واجبات واختصـاصات ومسئوليات اإلشرافيني واملدققني يف
بطاقات / مناذج الوصف الوظيفي بـدقة، وختضع هذه البطاقات / النماذج

للتعديل حسب جمريات األمور.
)هـ( أن يتم حتليل متطلبات املـوارد البشرية على أسـاس منتظم هبدف الوفاء

باالحتياجات احلالية واملستقبلية إلدارات التدقيق جبهاز الرقابة.
) و ( أن يوفر جهاز الرقابة ظروف العمل املناسبة ويعطي اهتمام للجودة املرتبطة
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بالعمل، واجلوانب املتعلقـة بالبيئة الصحية واألمـن الوظيفي املتعلقني ببيئة
العمل املادية.

وبالنسبة للعناصر املتفرعة من إدارة املوارد البشرية، ذات العالقة بنظام ضبط
اجلودة، فهي مبينة أدناه.

3 _ 3 _ 1 : توفري املوارد البشرية املطلوبة وسد النقص :
على إدارة جهاز الرقابة أن تـضمن أن هناك عدد كاف من املدققني لديهم
املعرفة واخلربة الواجب توافرمها للقيام بأعمال التدقيق ذات اجلودة العالية للمهمات

والتكليفات الواردة يف اخلطة اإلستراتيجية وخطة التدقيق السنوية.
وهبدف ضمان اجلودة العالية ألعمال ونتائج التدقيق، فإنه جيب التأكد من أن
كل عملية تدقـيق يتم تنفيذها من قـبل املدققني، تكون مناسـبة لطبيعة وجمال

وتعقيدات مهمة التدقيق.
وجيب األخذ يف احلسبان أن اختالف نوعية التدقيق حسب طبيعتها، تتطلب
خمتلف املهارات املهنية من املدققني. ففي الوقت الذي تتطلب فيه مهمات التدقيق
النظامية / املالية معرفة بقواعد احملاسبة احلكومية واملالية واملوازنة، فإن تدقيق األداء
يتطلب مدى أمشل من املهارات تتضمن معرفة متخصصة يف هذا اجملال من التدقيق.
كما أن مهمات التدقيق الشامـلة تتطلب معرفة متعمقة حول كيفية وضع وتنفيذ

العملية التنظيمية والضبط الداخلي بفعالية.
3 _ 3 _ 2 : التدريب وتطوير املوظفني :

يعترب نشاط التدريب والتعلـيم املهين املستمر الذي يقدمه جهاز الرقابة مبثابة
أداة لضمان اجلودة الـعالية وأداء أعمال تدقيق فعالـة. إن الوفاء مبتطلبات جودة
التدقيق يعتمد على املعرفـة واخلربة واحلكم املهين ومهارات االتصال لإلشرافيني

واملدققني.
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وجيب أن يكون لدى املدققني معرفـة شاملة حول اجلهات املشمولة بتدقيق
جهاز الرقابة وعملياهتا والتشريعات ذات الصلة هبا ونظم احملاسبة والتقارير اخلاصة
هبا. كـما أن عليهم اإلملام بأدلـة التدقيق املطبقة يف جهـاز الرقابة واإلجراءات

واألساليب واملمارسات املتبعة.
ويف سبيل تطوير ونشر سياسة التدريب يف جهاز الرقابة ، ينبغي القيام باآليت:
) أ ( تقييم وحتديد االحتياجات التدريبية والتعليمية، مبا يف ذلك تلك االحتياجات

النابعة عن االلتزامات الدولية للتدقيق.
)ب( االلتزام بالتوجهات األساسية للتدريب والتعليم املهين املستمر املعتمدة جبهاز

الرقابة.
)ج( اعتماد خطة التدريب السنوية املتماشية مع األولويات احملددة.

) د ( اإلشراف على وتقييم عملية تنفيذ خطط التدريب.
)هـ( تشجيع وحتفيز املدربني من داخل جهاز الرقابة للمشاركة يف التدريب.

) و ( تشجيع املـوظفني على التدريب والتعليم الذايت، إىل جانب املشاركة الفعالة
يف خطة الربامج السنوية جلهاز الرقابة.

ولضمان اجلودة العـالية للتدريب وتطوير برامج وخطط التدريب، جيب تطبيق
اإلجراءات التالية:

) أ ( حتليل وتقييم االحتياجات التدريبية هبدف حتديد جماالت وحمتويات الربامج التدريبية.
)ب( تعريف أهداف وشكل الربامج التدريبية.

)ج( إعداد أدلة للتـدريب )مثل: دليل السياسـات والقواعد واإلجراءات، دليل
املدرب، دليل املتدرب( والعمل على نشر خطة الربامج التدريبية.

) د ( حتديد طرق تنفيذ الربامج التدريبية والتقنيات اليت سيتم استخدامها.
)هـ( تقييم مدى حتقيق أهداف برامج التدريب.
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3 _ 3 _ 3 : متطلبات األداء وتقييمه :
يف نظام إدارة املوارد البشرية يسهم تقييم األداء بشكل كبري يف ضمان اجلودة
العالية لنتائج وأعـمال التدقيق. وجيب وضع نظام تقييم األداء بالطريقة اليت تعطي

تغذية مرتدة منتظمة وإجيابية للمدققني حول أدائهم وجودة عملهم.
وكشرط مسبق لتقييم األداء الفردي، جيب حتديد متطلبات وتوقعات واضحة
ملراحل التدقـيق األساسية )ختطيط الـتدقيق، اإلعداد، التدقـيق امليداين، صياغة
التقرير(. ومن خالل هذه املتطلبـات، يتم تقييم األداء الفعلي يف كل مرحلة من
السنة املهنية، وهذه الطريقة تضمن أن أداء املدققني يف فترة حمددة يتم تقييمه على

أساس موضوعي.
وعلى إدارة جهـاز الرقابة حتديد اإلجراءات واملتطلبات املعيارية لتقييم األداء

الفردي، والسعي بصفة مستمرة لتحديثها وتطويرها.
وجيـب أن يكون نظام تقييم األداء مناسـب حبيث يعطي معلومات واضحة
وغري غامضة لكل من اإلشرافيني واملدققـني حول الوفاء مبتطلبات اجلودة ونقاط

الضعف احملتملة واجملاالت الواجب حتسينها يف جمال العمل.
كـما جيب أن يعطي نظـام تقييم األداء البيـانات األساسيـة واملعلومات

الستخدامها يف قرارات الترقي ومنح املزايا وحتديد االحتياجات التدريبية.
3 _ 3 _ 4 : الرواتب ومزايا املوظفني :

تعترب الـرواتب واملزايا املناسـبة للموظفني مدخاًل هـامًا جلذب الكفاءات
واحملافظة عليها ألطـول مدة ممكنة جبهاز الرقـابة، يف سبيل أداء التدقيق وحتقيق
أهداف جهاز الرقابة بكفاءة وجودة عالية. وعند حتديد العالوات واملزايا األخرى
للموظفني، جيب أخذ نتـائج تقييم األداء يف االعتبار، وأن يعكس مستوى التقييم

قيمة العالوة ونوع وحجم املكافأة.
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3 _ 4 : أعمـال التدقيـق :
عند القيام بالتدقيق، ويف كل مـرحلة أساسية من أعمال التدقيق، فإنه جيب

التقيد بتنفيذ أنشطة وإجراءات التدقيق بشكل دقيق لضمان جودة عمل عالية.
إن التنفيذ السليـم للضبط الداخلي للجودة يف أعمال التدقيق يضمن )خالل

عملية التخطيط واإلعداد والتنفيذ وكتابة تقارير التدقيق( التزام املدقق باآليت:
) أ ( االلتزام باملبادئ األساسية واملتطلبات اجلوهرية الواردة يف أدلة التدقيق املعتمدة

جبهاز الرقابة حول أعمال التدقيق واملدققني ونتائج التدقيق.
)ب( تـطبيق القواعد اخلاصة لإلجراءات واألسالـيب والتقنيات اخلاصة بنوعيات

التدقيق الفردية.
)ج( تطبيق التدقيق املطلوب.

) د ( استالم التغذيـة املرتدة واملعـلومات حول جـودة العمل املؤدى، واختاذ
اإلجراءات التصحيحية عند احلاجة إليها.

إن من أهم أسس ضبط اجلودة، الواردة ضمن عمليات التدقيق، هي التخطيط
واإلشراف واملراجعة على أعمال التدقيق .

3 _ 4 _ 1 : التخطيط للتدقيق :
يعترب التخطيط للتدقيق أول مرحلة من مراحل عملية التدقيق، وعليه فإنه جيب
أن يتم إعداد اخلطة بعناية كافية حبيث تساعد على التأكيد بأن اجلهات أو الربامج
املشمولة بالتدقيق )اليت هي عرضة للمخاطر( قد مت تغطيتها، وأن املوارد املتاحة يتم

االستفادة منها بأقصى درجة للقيام بالتدقيق على النحو األمثل.
إن التخـطيط اجليد للتدقيق يضمن التـركيز على جمال معني من قبل الفريق

املكلف بالتدقيق، كما يسهل أيضًا املراقبة ومراجعة مدى تقدم التدقيق.
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وعند التخطيط للتدقيق، فإنه جيب أخذ األمور التالية يف االعتبار:
) أ ( حتديد اجلوانب اهلامة لبيئة اجلهة املشمولة بالتدقيق.

)ب( حتديد أهداف التدقيق واالختبارات الضرورية لتحقيقها.
)ج( حتـديد النظم والضوابـط األساسية إلدارة عملية التـدقيق، والقيام بالتقييم

التمهيدي لتحديد مناطق القوة والضعف.
) د ( حتديد األمهية النسبية للموضوعات اليت يتم التدقيق عليها.

)هـ( اإلطالع على نتائج التدقيق السابقة.
) و ( حتديد املوارد املـطلوبة ألداء التدقيق، وتشكيلة فريق التدقيق والدعم املساند

املطلوب.
) ز ( حتديد فترة التدقيق وتواريخ تقدمي التقارير الدورية والتقرير النهائي.

)ح( التعرف على القوانني واألدلة واملعايري والنظم اليت يتم استخدامها أو الرجوع
إليها يف التدقيق على اجلهة.

)ط( حتديد اإلجراءات املتعلقة بضمان السرية يف التدقيق وتداول املستندات.
وعليه فإن خطة التدقيق جيب أن تشتمل على:

) أ ( اجلهات املشمولة بالتدقيق.
)ب( تـوزيع املدققني علـى اجلهات من خالل تـشكيل فرق العـمل وحتديد

اختصاصاهتا ومسئوليات أعضائها.
)ج( تفهم اجلهة واملوضوعات اليت يتم التدقيق عليها.

) د ( حتديد املخاطر باجلهة.
)هـ( حتديد برنامج التدقيق.

) و ( حتديد املراجع القانونية وأدلة التدقيق واملعايري اليت يتم الرجوع إليها.
) ز ( حتديد قاعدة البيانات اإللكترونية للجهة اليت يتم التدقيق عليها.
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ولضمان جودة عملية التخطيط للتدقيق، فإن على املعنيني مبراجعة خطة التدقيق
التأكد من أن عملية التخطيط:

) أ ( مستندة إىل أدلة التدقيق املعتمدة جبهاز الرقابة.
)ب( شاملة.

)ج( أعدت وروجعت من قبل املختصني ومن ذوي اخلربة.
) د ( مناسبة من حيث طبيعة املهمات والوقت الزمين املستغرق.

)هـ( موثقة بالطريقة الصحيحة.
) و ( مت مـراعاة املوارد املتاحـة واملوارد املطلوبة لتـحقيق األهداف على النحو

األمثل.
3 _ 4 _ 2 : اإلشراف على التدقيق :

يتضمن اإلشـراف توجيه املشاركني يف عمليات التـدقيق واملتابعة املستمرة
ألعماهلم يف سبيل حتقيق أهداف التدقيق واستكمال املهمات املوكلة إليهم بشكل
مناسب. كما يتضمن التحديد الواضح للمسئولية عن تنفيذ املهمات وتوفري الدليل
املناسب للمشاركني بالتدقيق واملعلـومات حول املشاكل املتوقعة. وباإلضافة إىل
ذلك، فإنه علـى اإلشرايف مراجعة األعمال اليت ينـتهي منها املدققون، وأن يقدم
التغذية املرتدة ألولئك الذين قاموا بالعمل وعليه أيضًا االستفادة من املواقف املعقدة

لتعزيز املعرفة لديه.
وجيب ضمان وجود اإلشراف املناسب يف كل مستوى من مستويات عملية
التدقيق وأن يكون على اتصال بكل مشارك يف عملية التدقيق، وعلى اإلشرايف أن
يضمن حتقيق أهداف التـدقيق واجلودة العالية )بـشكل دائم( ألعمال التدقيق.

ولتحقيق هذه الغاية، فإنه على اإلشرايف التأكد من اآليت:
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) أ ( أن كل عضو من الفريق على دراية تامة ويفهم جيدًا مهمته احملددة يف برامج
التدقيق.

)ب( أن التدقيق يتم حسب األدلة املعتمـدة يف جهاز الرقابة مع تطبيق األساليب
واإلجراءات والتقنيات احملددة لنوعيات معينة من التدقيق.

)ج( أن املهمات الواردة يف برنامج التدقيق جيب تنفيذها كما هو خمطط هلا، وجيب
أيضًا مراعاة االستثناءات اليت اعتمدت يف الربنامج.

) د ( أن وثائق العمل تـتضمن كل أدلة التـدقيق اليت تدعم خمـرجات ونتائج
ومقترحات التدقيق واآلراء الداعمة هلا.

)هـ( أن املدققني حيققون أهداف التدقيق احملددة هلم من قبل.
) و ( أن املدققني يفهمون وبوضوح املتطلبات الواجبة عليهم وأمهية وأسباب مهمة

التدقيق اليت يقومون هبا.
) ز ( أن املدققني جيب أن يكونوا على علم بالفترة الزمنية املتاحة هلم لالنتهاء من

التكليف.
)ح( أن يضـع يف احلسبان )عند تـوزيع املهمات على املـدققني( مستوى خربة
املشاركني، وأن يـويل اهتمام أكرب بـاملدققني من ذوي اخلربة األقل وأن

يزودهم بأدلة أكثر تفصياًل.
3 _ 4 _ 3 : مراجعة أعمال التدقيق :

هبدف ضمان اجلـودة العالية ألعمـال ونتائج التدقيق، فـإنه على اإلشرافيني
واملسـئولني مراجعة األعمال اليت متت والنتائج املـرتبطة هبا يف كل مرحلة من مراحل
التدقيق. وعلى اإلشرافيني الذين يقومون باملراجعة، أن يكونوا على قناعة من أن أعمال
التدقيق قد مت تنفيذها حسب متطلبات اجلودة وأهنا تضع األساس املناسب لتنفيذ املرحلة
الالحقة من التدقيق والتطوير وجودة خمرجات التدقيق واآلراء الداعمة هلذه املخرجات.
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وعند مراجعة أعمال التدقيق ونتـائجه ووضع نظام معني للمراجعة، فإن على
املسئولني إتباع املبادئ العامة اآلتية:

) أ ( تطبيق مستويني مـن املراجعة يف كل مرحلة أساسية من مراحل التدقيق.   وهتدف
مراجعة املستـوى األول إىل التأكيد على أن املهمات املـوضوعة قد مت القيام هبا
حسب مـتطلبات اجلودة املعمول هبا. أما مـراجعة املستوى الثاين فهي هتدف إىل

التأكيد )بشكل عام( بأن مراجعة املستوى األول قد متت حسب القواعد املطبقة.
)ب( جيب أن تـتم املراجعات قبل اختاذ القرار باالنتهـاء من مرحلة تدقيق معينة.
وجيب أن تتم املراجعة األولية ملسـودات تقارير التدقيق قبل اختاذ أي إجراء
حوهلا. ويف حال احتواء مـسودات التقارير على آراء مدعومة بأدلة اإلثبات
وتتطلب حتققا فرديا، فإن مراجعـة املستوى الثاين جيب أن يتم تنفيذها قبل

االنتهاء من إعداد التقارير.
)ج( جيب أن تتم املراجعات بشكل مسئول وموثق، وأن تكون هناك جمموعة ثابتة
من املعايري، وأن تتم املراجعة طبقـًا لقوائم الفحص املعيارية. وبعد االنتهاء،

جيب اعتماد املراجعة بتوقيع من امُلراجع.
) د ( يف حال عدم حتقيق نـتيجة املراجعة ملهمات ومـتطلبات اجلودة، فإن على
املسئول عن عملية املراجعة اختاذ اإلجراءات الالزمة، ويعتمد ذلك على أمهية

األخطاء ونقاط الضعف اليت مت حتديدها.
)هـ( أثناء عملية املراجعة، جيب توثيق كافة املمارسات اليت تعترب مناسبة وسليمة

وذلك هبدف استخدامها يف منهجية التدريب وتطوير املدققني.
Checklists و ( جيب توثيق املراجعات بشكل مناسب باستخدام قوائم التحقق (
و / أو القوالب Templates، وحتديد قـواعد التوثيق. كما جيب األخذ يف

احلسبان نتائج املراجعات عند تقييم األداء الفردي.
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3 _ 4 _ 4 : فريـق التدقيـق :
جيب حتديد فريق التدقيق أثناء التخطيط ألعمال التدقيق، وبذلك ميكن ضمان
اختيار املدققني ذوي املهارات املناسبة، إذ أن تشكيل فريق التدقيق يف مرحلة مبكرة
من التدقيق يعطي الـوقت الكاف الختيار أنسب تـشكيلة للفريق والبحث عن
املتخصصني من القطاعات األخرى أو من خـارج جهاز الرقابة إذا كانت هناك

حاجة إليهم.
ولكي يتم أداء املهمات بكفاءة عالية، فإن فريق التدقيق جيب أن يكون لديه

الصفات األساسية التالية:
) أ ( املعرفة واملهارات املهنية واخلربات املناسبة ملهمات التدقيق.

)ب( االستقاللية واملوضوعية.
)ج( التعـاون وتنسيق اجلهود فيما بني أعضاء فـريق التدقيق، وأن يساعد أعضاء
الفـريق بعضهم البعض، وذلك يعـين ضرورة أن يتبادلـوا املعلومات وأن

يتواصلوا مع بعضهم البعض بصورة مستمرة أثناء القيام بالتدقيق.
) د ( أن يـضم فريق التدقيق بعض املدققني من ذوي اخلربة واملعرفة احلديثة مبجال
التدقيق املطلوب تـنفيذه، هبدف زيادة مهاراهتم ولـسد النقص يف تشكيلة
الفريق من خالل تكليفهم بأعمـال مساعدة، على أن يكونوا حتت إشراف

األعضاء اآلخرين من ذوي اخلربة.
)هـ( أن يلتـزم أعضاء الفريق بأداء املهمات الـواردة يف برنامج التدقيق بكفاءة

وفعالية.
) و ( املعرفة الكـافية لدى الفريق لتقييم مدى جودة العمليات ومستوى أمن نظم
تقنية املعلومات املـرتبطة مبهمات التدقيق املطلوب القيام هبا، قد يكون هناك
حاجة لالستعانة بصورة مؤقتة بأخصائي تقنية املعلومات، وذلك يعتمد على
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مدى معرفة أعضاء فريق التـدقيق بتقنية املعلومات وتعقيدات هذه النظم يف
اجلهة املدقق عليها.

) ز ( توفر املعلومـات املتعلقة باجلهة املـدقق عليها، واملعرفة املنـاسبة اخلاصة
بعمليات وأنشطة األجهزة احلكوميـة وأن يكون لديهم معرفة شاملة حول

اجلهة املدقق عليها )التنظيم أو النشاط أو املشروع(.
) ح ( استخدام كل املعارف واخلربات املهـنية املتاحة داخل اجلهة لتنفيذ مهمات

التدقيق.
) ط ( توزيع مهمات التدقيق فيما بني أعـضاء الفريق بناء على املعرفة واخلربات
املهنية للمدققني وبطـاقات / مناذج الوصف الوظيفي املعتمدة جبهاز الرقابة،
وحتديد دور كل عضو يف الفـريق بوضوح ودقة يف عمليـة تنفيذ برنامج

التدقيق. وعند حتديد مهمة كل مدقق، جيب مراعاة العوامل التالية:
• الوقت املطلوب لتنفيذ مهمة التدقيق.

• اخلربات واملهارات املهنية للمدقق ومعرفته السابقة.
• االستمراريـة والتدوير، اللذان يلعبان دورًا هـامًا يف كفاءة وجودة تنفيذ

مهمات التدقيق.
• حتديد مهمات رئيس الفريق، واملتعلقة بالتوجيه واإلشراف على التدقيق.

3 _ 4 _ 5 : أدوات تقنية املعلومات : 
تزداد أمهية استخدام أدوات تقنـية املعلومات يف إدارة العمليات يف اجلهات
املشمولـة بالتدقيق، وكذلك عملية التدقيق على نظام إدارة وأعمال هذه اجلهات.
ويف نفس الـوقت، فإن أدوات تقنية املعلومات تعترب أكثر األدوات تناسبًا لتحسني

جودة التدقيق.
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ومقارنة مع النظم اليدوية، فإن قيمة ومزايا استخدام نظم تقنية املعلومات يف
أداء العـمل، تكمن يف أن هذه التقـنية احلديثـة تقدم خدمـات جتعل األنشطة

والعمليات أرخص من قبل وأكثر أمانًا وأكثر تقاربًا وميكن رقابتها بشكل أفضل.
وبغرض تقدمي أعمال تـدقيق ذات جودة عالية، فـإنه على املدققني الذين
يراجعون نظم تقنية املعلومات أن يقّيموا كفاءة وفعالية التدقيق على هذه النظم وأن
يؤكدوا أن النظم تعمل حسب القواعد املطبقة وتراعي متطلبات اجلودة.   وعليهم
فحص دور تقنية املعلومات يف التشغـيل وعمليات احملاسبة وتوافقها مع الضوابط
اليدوية، كما أن على املدققني الذين يراجعون نظم تقنية املعلومات التعاون بشكل

مستمر مع األعضاء اآلخرين يف فريق التدقيق هبدف حتقيق كفاءة التدقيق.
وعند التـدقيق يف بيئة تقنية املعلومات، فـإنه من أهم األولويات التركيز على

العوامل املتداخلة التالية:
) أ ( جيب على املدقق فهم عمل نـظام تقنية املعلومـات يف اجلهة املدقق عليها

وحتديد أمهية هذا النظام يف سياق أهداف التدقيق.
)ب( جيب حتديد جمال التدقيق من خالل نظام تقنية املعلومات ومدى تعمقه.

)ج( جيب اختاذ القرار حول ضرورة تدقيق وضع النظام أو بيئة تقنية املعلومات أو
الضوابط املطبقة، ومدى احلـاجة إىل االستعانة بأخصائي تقنية املعلومات يف

عملية التدقيق من جهاز الرقابة أو من خارجه إذا لزم األمر.
) د ( جيب تطوير تقنيات التدقيق املدعومة من قبل تقنية املعلومات واستخدامها إىل

أقصى حد ممكن لتحقيق أهداف التدقيق.
إن استخدام أدوات وتقـنيات التدقيق املدعومة من قبل تقنية املعلومات جيب
أن يتم حتت إشراف مشدد، حيث أن القصور يف اإلشراف، قد يؤدي إىل احتمال

أكرب لألخطاء باإلضافة إىل االستخدام غري املناسب لنظم تقنية املعلومات.
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وأثناء املراجعة واإلشراف على أعمال التدقيق، جيب التأكد من أن األعمال املنفذة
باستخدام أدوات تقنيـة املعلومات يتم أداؤها حـسب اإلجراءات احملددة مسبقًا وأن
األخطاء يتم معاجلتها بشكل مناسب وأن نظم تقنية املعلومات تستخدم بالشكل املالئم.

3 _ 4 _ 6 : األدوات واألدلة الداعمة ألعمال التدقيق :
هبدف احملافظة على اجلودة العالية ألعمال التدقيق، جيب العمل على ما يلي:

) أ ( توفري األدوات والكتيبات واألدلة والوثائق األخرى ذات العالقة بالتدقيق على
الشبكة الداخلية لالستفادة منها من قبل املدققني.

)ب( مراجعة الوثائق املهنية املذكورة أعاله، من قبل جلنة أو فريق خمتص، وحتديثها
بشكل منتظم بناء على املتغريات الدولية وحسب أفضل املمارسات املهنية.

) ج ( إعداد أدلة العمل الفرعية )أدلة عملية( وذلك لنوعيات معينة من التدقيق وأن
تتوفر هذه األدلة لكل مدقق.

3 _ 4 _ 7 : اإلطار القانونـي :
لكي نضمن اجلودة العالية ألعمال التدقيق والتقارير، فإنه يتحتم وجود إطار

قانوين شامل يغطي عملية التدقيق ككل.
ويتم التأكيد على اإلطار القانوين يف احلاالت التالية:

) أ ( أثناء التخطيط واإلعداد للتدقيق، وخصوصًا أثناء وضع برامج التدقيق، وعند
حتديد جمال النصوص القانونية واألدوات القانونية األخرى اليت يتم التقيد هبا،

وعند حتديد تكليفات التدقيق.
)ب( أثناء التدقيق امليـداين، للتأكد من األساس القـانوين لسلوك وأداء اجلهات

وللتمكن من حتديد املسئوليات وطبيعتها بناء على نتائج التدقيق.
)ج( أثناء التشاور وتبادل اآلراء حول تفـسري القوانني اخلاصة واملرتبطة مبوضوع

التدقيق.
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) د ( أثناء صياغة التقرير، للحكـم على مدى صالحية نتائج وحمصالت التدقيق
والردود والتعليقات الصادرة عن اجلهة املدقق عليها.

ولكي يكون الرأي القانوين فعااًل ومسئواًل، فإنه جيب أن يتم من خالل فريق
متخصص ومسئول.

3 _ 4 _ 8 : االستعانـة باخلبـراء واملختصني :
إذا تطّلب التدقيق معـرفة متخصصة ال ميتلكـها املدققون، جيب أن تستعن
اإلدارات بالـدعم الفين املتوفر لـدى جهاز الرقابة. ويف حـال عدم توفر بعض
التخصصات، يقـوم جهاز الرقابة بتوفري هذا التخصص من خالل االستعانة خبرباء
من اخلارج مع مراعاة معايري الكفاءة املهنيـة الواجب توافرها، والتأكد بأن لدى

هؤالء املعرفة املناسبة واخلربة الكافية لتنفيذ املهمات املوكلة إليهم.
وجيب وضع خطة عمل حتدد فيها بوضوح املهمات املطلوب حتقيقها من قبل
اخلرباء والنتائج املرجوة مـنهم وموعد انتهاء العمل. وعلى رئيس فريق التدقيق أن
يشرف على برامج وأعمال اخلبري املتخصص لكي يصّدق على أنه قد أهنى وبشكل

مناسب املهمات املتعاقد عليها.
3 _ 4 _ 9 : اإلعداد للتدقيق :

إن هدف اإلعداد للتدقيق هو التخطيـط تفصياًل لتنفيذ املهمات الواردة يف
خطة التدقيق لضمان جودة عالية ألعمال التدقيق امليداين وجودة نتائج التدقيق.

وعند اإلعداد للتدقيق، جيب إتباع التايل:
) أ ( جتميع وحتليل وتقييم املعلومات الضرورية.

)ب( إظهار مناطق اخلطر.
)ج( حتديد طبيعـة الوضع احملتمل لألخطاء واملخالفـات املتوقعة والعمليات غري

املالئمة واألداء الضعيف.
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) د ( حتديد مدى األدلة واإلثباتات املطلوب احلصول عليها.
)هـ( اختاذ قرار حول إجراءات التدقيق وطرق وتقنيات تطبيقها.

) و ( توثيق العمل، املؤدى أثناء اإلعداد للتدقيق، بشكل مناسب مع نتائجه.
) ز ( حتديد القواعد التفصيلـية للتوثيق والشكل املعياري لوثائق العمل وذلك يف

منهجيات التدقيق املصممة لنوعيات معينة من التدقيق.
)ح( التـأكد، أثناء التوجيه اإلداري واإلشراف، على أن املدققني املكلفني يقومون
بالتخطيط والتنظيم بعنـاية للمهمات اخلاصة باإلعداد للتدقيق واالتصال مع

اجلهة املطلوب تدقيقها.
)ط( على املدققني، عنـد مراجعة األهداف األساسيـة للتدقيق الواردة يف خطة
التدقيق السنوية، حتديد حجم املعلومات املطلوبة لكي يصبحوا على دراية تامة
مبجال التدقيق )جهة، نشاط أو مشـروع(، والطرق احملتملة للحصول على
هذه املعلومات واملهمات املشتقة من مهمات تدقيق مسبقة جلهاز الرقابة )مثل

مهمات تدقيق املتابعة(.
) ي ( على اإلشرافيني، إعطاء اهتمام خاص للتحليل الدقيق وتقييم األمهية النسبية

للمخاطر.
وأثناء اإلعداد للتدقيق املايل فإنه جيب أخذ األمور التالية يف االعتبار:

) أ ( املالحظـات اليت أثريت حول مهمات التدقيق السابقة واليت جيب فحصها يف
اخلطة احلالية.

)ب( أية تغيريات مادية يف اجلهة أو النـشاط أو املشروع املطلوب تدقيقه، أو أية
تغريات يف بيئة العمل أو التنظيم واليت تؤثر علـى مصداقية نتائج التقييمات

السابقة للمخاطر والضوابط الداخلية.
)ج( املالحظات اهلامة أو املخالفات غري املعتادة اليت تكشف عنها التحقيقات الربملانية.
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) د ( صحة األرقام املتعلقة بإجراءات التدقيق، واألمهية النسبية ومستويات التأكيد
املطبقني يف األعوام السابقة، واالستخدام احملتمل إلجراءات وأساليب وتقنيات

جديدة قد حتسن من كفاءة التدقيق.
وفيمـا يتعلق بتدقيق األداء، فإنه جيب علـى إشرافيي وُمراجعي تدقيق األداء أن

يركزوا على مدى مالئمة التنفيذ املتعلق باآليت:
) أ ( التحـديد الواضح والدقيق جملال التدقيق املختار هبدف احلصول على املستوى

املطلوب من التأكيد والضمان.
)ب( الشفافية وتعريف التنظيم اجليد لإلطار املنطقي للتدقيق.

)ج( مواصفات أدلة التدقيق الكافية واملناسبة لضمان عملية التدقيق، وحتديد وخلق
الظروف املالئمة لتجميع هذه األدلة.

يقوم اإلشـرايف، املسئول عن إعداد التدقيق، بصياغة الدراسة املبدئية باحملتوى
املناسب وبالشكل املالئم حبيث تعـزز قرار اعتماد خطة التدقيق. وجيب أن حتدد
الدراسة املبدئية بالتفصيل أهداف ومعايري ومهمات التدقيق اليت ختدم حتقيق برنامج
التدقيق. كما جيب حتـديد أساليب التدقيق اليت تـساهم يف احلصول على األدلة
والرباهني املناسبة والفعالة، باإلضافة إىل حتديد املصادر األساسية لألدلة واألساليب
املستخدمة يف حتـليل وتقييم هذه األدلة. وبعد ذلك، يـتم اختيار املدققني الذين
سيشـاركون يف تنفيذ التدقيق وبالتناسب مع مهمات التدقيق وجيب التأكد من أن

فريق التدقيق لديه املهارات واخلربات املناسبة.
وقبل اعتماد الربنـامج من قبل املسئول، فإنه جيب أن ختضع مهمات التدقيق
املختارة للمـراجعة من قبل مستويني )على األقل( داخل اإلدارة. وجيب أن تكون
املراجعة على أساس توثيق عملية اإلعداد، وجيب تسجيلها كتابة يف منوذج موّحد

والذي يتضمن أيضًا تقييم ملخص من قبل امُلراجعني.
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وبصرف النظر عن نوعية التدقيق، فإنه يتعني على اإلشرافيني تشجيع املدققني
على املشاركة يف عملية إعداد مـسودة برنامج التدقيق، حيث أن هؤالء املدققني
يقومون بتطبيق مهمة التدقيق. وجيب إعطاء املدققني الفرصة للتعبري عن رأيهم حول
مسودة الربنـامج ككل وعن املهمات اخلاصة املوكـلة هلم وأن يقدموا حتفظاهتم
واقتراحاهتم خبصوص التـطبيق. وقبل أن يعلن رمسيًا عن اكتمال مسودة الربنامج،

على اإلشرايف أن يتأكد من األمور التالية:
) أ ( أن املدققني املشاركني لديهم الفهم الواضح بربنامج التدقيق ككل واملهمات

املوكلة هلم.
)ب( أن أعضاء فريق التدقيق لديهـم املعرفة واملهارات املهنية املطلوبني للمهمات

احملددة هلم.
)ج( أنه ال يوجد لدى أي من أعضـاء فريق التدقيق تعارض مصاحل أو عوامل قد
تعيق قيامهم مبهمة التدقيق مبوضوعية، أو أهنا قد تأثر سلبا على نتائج التدقيق.

3 _ 4 _ 10 : توثيق أدلة اإلثبات وأعمال التدقيق :
بغـرض ضمان اجلودة العاليـة ألعمال وتقارير الـتدقيق، جيب دعم نتائج
وحمصالت وتوصيات التدقيق بـاألدلة الكافية وذات الصلة. كما جيب توثيق كل

املعلومات والبيانات اخلاصة بأعمال التدقيق املنجزة.
3 _ 4 _ 10 / 1 : أدلـة اإلثبات :

أدلـة اإلثبات هي البيانات واملعلومات واملـستندات اجملّمعة اليت تدعم نتائج
التدقيق، وهي اليت جيب أن تعتمد عليها نتائج وتوصيات التدقيق.

عند جتمـيع األدلة، جيب على املدققني العمل بعنـاية وإعطاء اهتمام خاص
حلجم وطبيعة األدلة املطلوبة، وعليه فإنه ينبغي على املدقق مجع أدلة اإلثبات الكافية
واملناسبة للحصول على نتـيجة ميكن االعتماد عليها وأن يصل إىل رأي فين مبين
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علـى أدلة إثبات قوية. والدليل الصحيح هو الدليل الذي يتصف بالدقة واملصداقية
ومناسب وذو صلة باملوضوع وبالفترة اليت مت التدقيق فيها.

إن االعتماد عـلى دليل اإلثبات يقوم وبشكل كبري على ظروف فردية. ومع
ذلك، فإنه عند تقـييم مدى مصداقية وجـودة الدليل جيب أن نضع يف احلسبان

املعايري العامة التالية:
) أ ( أن دليل اإلثبات الذي يتم احلصول عـليه من مصدر خارجي )مثل التأكيد
الصـادر عن طرف ثالث(، ميـكن االعتماد عليه أكثـر من األدلة اليت يتم

احلصول عليها من سجالت اجلهة اخلاضعة للتدقيق.
)ب( الدليل الذي يتم احلصول علـيه من سجالت اجلهة اخلاضعة للتدقيق، ميكن

االعتماد عليه بشكل أكرب، إذا كانت الضوابط الداخلية للجهة فعالة.
)ج( الدليل الذي يتحّصل عليه املدقق بنفسه ميكن االعتماد عليه أكثر من البيانات

واملعلومات اليت تبادر اجلهة اخلاضعة للتدقيق بتقدميها له.
) د ( أدلة التدقيق الواردة بالوثائق واإلفادات املكتوبة ميكن االعتماد عليها أكثر من

األدلة املقدمة يف اإلفادات الشفهية.
)هـ( األدلة املوثقة ميكن االعتماد عليها أكثر من األدلة الشفهية.

) و ( صور املستندات تعترب أدلة يعتمد عليها أقل من األصول، ولذلك فإن مصدر
الصور جيب أن تذكر وأن يتم اعتماد صحتها وإقرار عدم استخدام أصلها.

) ز ( دليل اإلثبات الذي يتم قبوله من قبل اجلهة املدقق عليها ميكن أيضًا االعتماد
عليه.

إن على املدقق استخـدام خربته املهنية لتحديد مـدى مالئمة وكفاية أدلة
اإلثبات. وجيب القيـام بإصدار احلكـم املهين على أساس املبـادئ واملتطلبات

واإلجراءات املعنية.
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كما جيب حتليل وفحص أدلة اإلثبات اجملمعة وفقا ألهداف التدقيق مع مراعاة
ما ورد بأدلة التدقيق املعتـمدة جبهاز الرقابة، متهيدًا لكـتابة النتائج والتوصيات.
ويؤدي التحليل الصحيح والواضح ألدلة اإلثبات دورًا هامًا يف ضمان نتائج تدقيق

عالية اجلودة.
إن املواصفات املميزة للتحليل املناسب هي كالتايل:

) أ ( جيب أن يكون التحليل منطقي وواضح.
)ب( جيب أن تكون الـنتائج والتفسريات مقنعة وتقـدم الدعم القوي ملخرجات

التدقيق ولدعم املسئولية الشخصية.
)ج( جيب أن يكون التحليل متصل مباشرة بنتائج التدقيق ويدعمها.

3 _ 4 _ 10 / 2 :توثيـق أعمال التدقيق :
على املدقق أن يوثق كل املعلومات والبيانات اليت تكون داعمة ألدلة خمرجات
التدقيق ونتائجه، كمـا أن االلتزام بالتوثيق يعطي تـأكيدا على أن التدقيق قد مت
حسب املعايري املهنية املعتمدة. وعلى وثائق التدقيق أن تغطي عملية ختطيط التدقيق

ومهمات التدقيق واألساليب املطبقة وعملية التنفيذ ونتائج التدقيق.
إن التوثيق املناسب ألدلة التدقيق يعتـرب من أحد املقاييس اهلامة لضمان اجلودة،
وتـساهم أوراق أعمال التدقـيق اجليدة يف اإلدارة املناسبة لـلتدقيق ومتّكن من القيام
بالتخطيط السليم والتحكم يف تنفيذ التدقيق ومراجعة األعمال املنجزة. لذا فإن حمتويات

وثائق العمل تعكس مستوى املعرفة واخلربة والكفاءة لدى املدقق القائم بالتدقيق.
ويعترب التوثيق جانب مهم لتأكيد االلتزام باملعايري املهنية، لألسباب التالية:

) أ ( أنه يعطي القاعدة املناسبة للدفاع عن نتائج التدقيق.
)ب( أنه يعمل كحلقة وصل هامة بني إجراءات وتقرير التدقيق.

)ج( أنه ميكن من تقدمي تفسريات أكثر تفصياًل حول خمرجات التدقيق.
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) د ( أنه يقدم القاعدة األساسية للمراجعة الداخلية ومراجعة ضمان اجلودة.
)هـ( أنه يسهل عملية اعتماد التقرير من قبل اإلدارة العليا.

إن مجيع الوثائق واملعلـومات اجملمعة أو اليت مت حصرهـا أثناء التدقيق تعترب
جزءًا من وثائق التدقيق. وتتكون أجزاء وثائق التدقيق من اآليت:

) أ ( الوثائق واملذكرات املتعلقة بالتخطيط ووضع األهداف وحتديد معايري التدقيق.
)ب( حتديد املهمات للتدقيق امليداين.

)ج( إجراءات جتميع أدلة التدقيق.
) د ( حتليل أدلة التدقيق.

)هـ( طبيعة وتوقيت وجمال إجراءات التدقيق املنجز.
) و ( نتائج التدقيق.

وجيب أن تتـضمن أوراق أعمال التدقيق العمليات الداخلية للتدقيق بداية من
التخـطيط ووصواًل إىل إعداد مسودة التقرير، وجيب أن تكون هذه األوراق كافية
ومفصلة حبـيث تعطي صورة واضحة للمطلعني لفهم مراحل التدقيق. وجيب اختاذ
اإلجـراءات الالزمة لضمان سّريـة أوراق العمل وأنه يتم االحتفاظ هبذه األوراق
حسب معايري التعامل مع الوثائق. كما جيب أن تتضمن أوراق العمل كل ما يتعلق
بالتدقيق وأن تكون دقـيقة وتعرض العمليات الداخليـة للتدقيق بطريقة واضحة
ومفهومة حبيث يستـطيع املعنيني أن يفهموا أعمال التدقيق املنجزة بدون حاجتهم

ألي فحوصات إضافية.
إن أوراق العمل جيب أن تكـون سهلة الصياغة. ولتحقيق ذلك، جيب وضع
مناذج أوراق عمل معيارية وتـطبع على أوراق عادية وأن يكون منها أيضًا نسخة
إلكترونية واليت تسـاهم يف تبسيط عملية توثيق الـتدقيق وزيادة فعاليته وضمان
اجلودة العاليـة للتوثيق، وجيب أن يتقيد حمتوى أوراق العمل باألمور املهمة فقط،.
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 ويف نفس الوقت، جيب أن تتضمن اإلشـارات اليت متّكن اإلشرافيني أو املدققني
املكلفني بـاإلشراف واملراجعة من ربط حمتويات أوراق العمل مع خمرجات ونتائج

وتوصيات التدقيق.
3 _ 4 _ 11 : التدقيق امليدانـي :

يف نطاق تنفيذ املهمات الواردة يف برنامج التدقيق، فإنه على اإلشرايف و / أو
رئيس الفريق ممارسة اإلشراف عن قرب، لكي يضمن تلقيه ملعلومات يعتمد عليها
حول مدى التقـدم احلاصل يف تنفيذ املهمة وحـول املشكالت احملتملة، وبذلك

ميكنه اختاذ اإلجراءات الضرورية يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة.
علـى اإلشرايف و / أو رئيس الفريق اختاذ اإلجراءات الالزمة لاللتزام مبتطلبات

اجلودة من خالل عملية التدقيق ككل وتأكيد اآليت:
) أ ( أن عملية التدقيق ككل تتم حسب برنامج التدقيق.

)ب( أن املدققني يقومون باآليت أثناء تنفيذ مهمات التدقيق:
• إتباع اإلجراءات املطلوبة.

• تطبيق الطرق اخلاصة بالتحليل والعينات واالختبار والتقييم بشكل مناسب
وفعال مع إتباع األساليب والطرق والتقنيات األخرى.

• التعـاون مع أعضاء فريق التدقيق اآلخرين من خالل تبادل خربات التدقيق
واملعلومات معهم ومساعدهتم يف املسائل املهنية.

• التوثيق املناسب ألعمال التدقيق املنجزة.
• االحتفاظ بأوراق العمل بالطريقة املالئمة.

)ج( يتم تعديل وإعادة اعتماد برنامج التدقيق ودليل املنهج املتبع يف حال حدوث
إي تغيري.
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إن اإلشراف اهلادف لضمان االلتزام مبتطلبات اجلودة يستلزم جمموعة متداخلة
من املهـمات. ويف نفس الوقت، فإن مدى وطبيعـة اإلشراف يعتمد على املعرفة
املهنية ومهارات وقدرات وأعـداد املشاركني يف مهمات التدقيق. ويف حال إجناز
التـدقيق يف مواقع متعددة واشتراك العديـد من فرق التدقيق، أو يف حال اشتراك
املدققني من إدارات تدقيق خمتلفـة، فإنه جيب القيام بالتـنسيق املناسب والتوفيق

املالئم ألعمال التدقيق للتوصل إىل نتائج ذات جودة عالية.
إن املشاكل اليت تظهر أثناء تنفيذ أعمال التدقيق، واليت حيتمل أن تؤثر فيها، جيب
اإلبالغ عنها يف احلال من قبل املدقق لرئيس املهمة و/أو لرئيس الفريق والذي يساعد يف
حلها. وحلل املشكالت املهنـية اليت تظهر أثناء التدقيق واليت تتطلب مهارات وخربات
خاصة، فإنه جيب على رئيس الفريق أن يطلب مساعدة خبري متخصص مساند، وجيب

املوافقة على ذلك من قبل إشرايف مفوض ولديه املعرفة يف قواعد اإلجراءات.
وبغرض ضمان جودة عـالية ألعمال التدقيق والتقارير )أثناء تنفيذ التدقيق(،
فإنه جيب القيام مبراجعة ذات مستويني. إن هدف مراجعة املستوى األول لتنفيذ

التدقيق هو احلصول على تأكيد بأن:
) أ ( املهمات الواردة يف برنامج التدقيق و/أو خطة إجراءات املدقق قد مت تنفيذها

أثناء التدقيق باملوقع.
)ب( النتائج املعلنة والواردة يف مسـودة تقرير التدقيق مدعـومة باألدلة الكافية

واملناسبة وأن مسودة التقرير مت إعدادها بشكل منطقي ويسهل فهمه.
)ج( إجراءات وأساليب تقنيات التدقيق املختـارة واملطبقة تضمن كفاءة وفعالية

التدقيق.
) د ( أعمال التدقيق قد مت توثيقها بطريقة مناسبة وأن أوراق العمل تتمتع بالشفافية

املناسبة إلعادة تنظيم العمل املنجز.
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أما هدف مراجعة املستوى الثاين، فهو احلصول على قناعة بأن تنفيذ التدقيق
ومسودة تقـارير التدقيق قد متت مراجعتها بـالشكل املناسب وأن نتيجة مراجعة
املستوى األول صحيحة. وميكن أن يتم اإلشراف اإلداري ومراجعة تنفيذ التدقيق،
أثناء فحص وثائق التدقيق، من خالل االستعانة باخلربات املوجودة باملوقع والطلب

من املدقق أن يشرح عمله املنجز ومن خالل عقد اجتماعات لفريق التدقيق.
إن اجتماعات فرق التدقيق قد تقـدم العديد من املزايا للمدققني، حيث أن
تـوزيع اخلربات أثناء التكليف بـالعمل قد يسّهل تنفيـذ أكرب عدد من مهمات
التدقيق، وقد تعمل اجتماعات فرق التدقيق أيضًا كملتقى لتبادل املعرفة واملعلومات
وحبث نتـائج التدقيق. كما أن اجتماعات فرق التدقيق تعطي فرصة الختاذ مواقف
موّحدة ومشتـركة ووضع تفسريات متشاهبه حول القـضايا اليت يتم مواجهتها.
وعلى املدقـقني القائمني بالتدقيق باملوقع واملشرفني على تنفيذ التدقيق أن يساعدوا
على االتصال واحلفـاظ على التواصل فيما بـني املدققني وأن يشجعوا على فهم

أفضل ملهمات التدقيق من خالل إعطاء استشارات وتغذية مرتدة.
3 _ 4 _ 12 : إعداد مسودة التقرير :

يتم إعـداد مسودة التقرير بالرجوع إىل التـقارير املبدئية اليت متت مراجعتها
ورّدت عليها اجلهة اخلاضعـة للتدقيق. وحيث أن مهمة التدقيق يتم احلكم عليها،
بشكل أساسي، بناء علـى جودة تقرير التدقـيق، فإنه من املهم للغاية أن ختضع

التقارير ملراجعات متناسقة ومترابطة يف ما بينها.
إن هدف مـراجعة مسودات التقارير هو تأكيد أن التقارير واآلراء املدعومة،
متماشية مع متـطلبات اجلودة اخلاصة بالـشكل واملضمون. وهذا يعىن أن نتائج
وتوصيات التدقيق اليت قد مت إرساهلا إىل اجلهات اخلاضعة لتدقيق جهاز الرقابة للرد

عليها قد متت مراجعتها وفقًا ملعايري مراجعة تنفيذ التدقيق ومسودة التقرير.
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وجيب أن يكون هنـاك تأثري ملحوظ للمراجعة لـضمان أن مسودة التقرير
واضحة وموضوعية وصادرة يف الوقت املناسب، وجيب أن تتضمن املسودة ملخص
مـوضوعي لكل احلقائق املتعلقـة بأهداف املوضوع والـيت مت التوصل إليها أثناء
التـدقيق. كما جيب وضع النتائج وعـرضها يف التقرير بنـاء على األدلة الكافية
واملناسبة الواردة يف أوراق العمل. ومع مراعاة أهداف التدقيق اخلاصة وجماالته، يتم
اإلعـداد املناسب ملسودة التقـرير حبيث تقدم رسائل واضحـة ملستخدمي نتائج

التدقيق، وللوصول إىل هذه الغاية جيب أن:
) أ ( يتوافق عنوان وموضوع وحمتويات مسودة التقرير مع بعضها البعض وأن تقدم

إجابة على األسئلة املوضحة يف أهداف التدقيق.
)ب( يتوافق مضمون مسودة التقرير مع برنامج التدقيق، مثل: مراعاة مبادئ األمهية
النسبية واليت جيب أن تعكس وبشكل مناسب تنفيذ مهمات التدقيق وحتقيق

املعايري الواردة يف برنامج التدقيق.
وجيب أن يكون هيـكل مسودة التدقيق منطقي ويسهل اإلشراف عليه، وأن
يتبع تسلسل املهمـات الواردة يف برنامج التدقـيق أو التصنيف املنطقي للحقائق
املسجلة يف أوراق العمل. كما جيب تقدمي النتـائج بالشفافية الكافية للتمكني من
التقييم املوضوعي ألعمال اجلهة اخلاضعة للتدقيق، وجيب أن تكون النتائج واضحة
وميكن قراءهتا بسهولة، وأن يتم شرح املصطلحات الفنية غري املعروفة يف مذكرات

إيضاحية أو قائمة املصطلحات أو يف اهلوامش السفلية.
وجيب دعم النتائج باألدلـة الكافية واملناسبة، وأن تـتضمن مسودة التقرير
مرجعيات األدلة وأن تستعرض كل النقاط والظروف املرتبطة باألدلة واليت قد تؤثر

يف النتائج.
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لذا، جيب مراعاة اآليت يف مسودة التقرير:
) أ ( ذكـر مرجعيات حمددة للنصوص القانـونية واملتطلبات والقواعد واليت يعترب
انـتهاكها أو عدم احترامها مـؤديا إىل اكتشاف املخالفات، إال أنه ال جيب

تكرار هذه املرجعيات يف قسم امللخص.
)ب( وصف النتائج يف السيـاق املناسب، وبذلك يتمكن مستخدمو نتائج التدقيق

من فهم الظروف واملعوقات.
)ج( صياغة النتائج بدقة بدون أي وصف غري ضروري، وال ميكن االستعاضة عن

التقييم والوصف بعرضها على شكل توصيات.
) د ( باإلضافـة إىل تسجيل األخطاء واملخالفات وعدم الكفاءة واألداء الضعيف،

فإن النتائج وتبعاهتا وآثارها جيب أيضًا عرضها.
)هـ( عرض التوجهات واالجتاهات اإلجيابية واإلجنازات.

) و ( وإذا كان هناك مربر، فإنه جيب إثارة موضـوع املسئولية الشخصية واختاذ
اإلجراءات املناسبة وفقا ملا جاء بقانـون إنشاء جهاز الرقابة وعرض أساس
اإلجراءات اجلنائية أو ارتكاب اجلرمية أو البدء يف اإلجراءات القانونية املعنية.

وبالنسبـة للتوصيات، فإنه جيب استخالصها من النتائج ومن التحليالت اليت
بنيت عليها النـتائج، وجيب اإلشارة بقدر اإلمكان إىل اجملاالت املطلوب حتسينها.

كما جيب أن تكون التوصيات صاحلة وذات جدوى.
وجيب أن تضم مسودة التقرير ملخصا دقيقا لنتائج التدقيق وأن تتضمن أيضا

مرجعيات وأدلة مناسبة، وعلى سبيل املثال جيب عليها أن:
) أ ( تعرض معايري التـدقيق املستخدمة لتقييم العملية وأداء اجلهة اخلاضعة للتدقيق

واألساليب واألدوات املتبعة وتقنيات التقييم.
)ب( حتدد دور اخلرباء واملستشارين املشاركني بالتدقيق.

)ج( تستخدم وحدات قياس ثابتة لضمان القدرة على مقارنة البيانات املقدمة.
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) د ( تشتمل على املعلومات املناسبة اخلاصة مبصادر األدلة.
)هـ( تـشتمل على أحدث البيانات واملعلومـات للفترة موضوع التدقيق وتقدمي

التفسريات وحتديد األسباب.
) و ( تعرض رسوم بيانية وختطيطية مفهومة وواضحة إللقاء الضوء على اجلوانب

األساسية ولكي حتل مكان التفسريات املطّولة.
) ز ( تستعـرض املالحق واملرفقات مجيع املعلومات واألدلة اليت تساعد يف إيضاح

نتائج التدقيق.
)ح( تشرح معاين االختصارات املستخدمة يف الوثائق وذلك يف ملحق االختصارات.

وبعد مراجعة مسـودة التقرير، يقوم املدققون واملسئولون عن املراجعة بتقييم
وتوثيق اكتمـال مهمات املراجعة واملخرجات والتقييمات واإلجراءات وآثار هذه

املهمات، مع مراعاة االعتبارات العامة الواجب تطبيقها عند املراجعة.
3 _ 4 _ 13 : املراجعة املستقلة ملسودة التقرير :

جيب أن ختضع مسودة تقـارير التدقيق، الـيت تثري أسئلة حول املـسئولية
الشخصية والتقـارير املطلوب توقيعها من قبل رئـيس جهاز الرقابة، إىل مراجعة
مـستقلة باإلضافة إىل املراجعـة املوجودة داخل اإلدارات. إن اهلدف من املراجعة
املستقلة هو تأكيد الصحة املهنية والعدالـة القانونية لتقارير جهاز الرقابة والنتائج
والتوصيات واالقتراحـات الواردة هبا، باإلضافة إىل أن املراجعة املستقلة يقصد هبا
إظهار أن النتائج الـواردة مبسودة التقرير تعطي األرضـية الصلبة إلثارة موضوع

مسئولية الشخص املعين هبذه االستنتاجات.
إن املراجعات املستقلة تتم من قبل الوحدة التنظيمية اليت تقدم التقارير مباشرة
إىل رئيس جهاز الرقابة. ولضمـان جودة عالية، فإن الوحـدة التنظيمية القائمة

باملراجعة املستقلة عليها فحص مسودة التقرير على أساس املعايري التالية:

 _ 70 _



) أ ( هل حتدد "املقدمة" اجملاالت املطلوب تدقيقها والتنظيم املعتمد وفترة التدقيق،
وهل مت توصيف األساس القانوين للتدقيق؟

)ب( هل يعطي ملخص النتائج والتوصيات الواردة ضمن ملخص مسودة التدقيق
إجابة على األسئلة اليت مت حتـديدها كأهداف يف برنامج التدقيق، وهل هذه

اإلجابات متوافقة بشكل كبري مع النتائج التفصيلية؟
)ج( هل التوصيات مدعـومة من خالل ملخص النتائج واالستنتاجات، وهل هي

مبنية على أسس قانونية وحمددة وبناءة؟
) د ( هل كل االستنتاجات التفصيلية مدعومة بالكامل باحلقائق؟

)هـ( بناء على وثائق التدقيق، هل املخرجات مدعومة باألدلة الكافية واملناسبة؟
) و ( هل االستنتاجات تعتمد على مراجع مناسبة من النصوص القانونية والقواعد

الداخلية، وهل هي مستخلصة من أدلة التدقيق الّصاحلة قانونيًا؟
) ز ( هل التحقيق القـانوين ضروري، وإذا كان ضروريا، هل يتم تطبيق الشروط

املسبقة للتحقيق القانوين؟
)ح( هل تتضمن مسودة التقرير التعليقات املرفوضة جزئيًا أو كليًا وتفسري سبب الرفض؟

)ط( هل شكل املسودة يتماشي مع النموذج املطلوب؟
)ي( قبل االنتهاء من املسودة، هل مّرت هذه املسودة وبشكل توثيقي مبراجعة ذات

مستويني باإلدارة؟
وبعد االنتهاء من املراجعة املستقلة الكاملة ملسودة التقرير، يتم تقدمي التعليقات
كتابة يف حال وجود خمالفات تتعلق باملتطلبات اخلاصة باملضمون والشكل، وجيب
االحتفاظ بنسخة أصلية من مسودة التقرير الذي مت التعليق عليه يف وثائق التدقيق.
ومن مث يتم عرض املالحظات على املشـرف على التدقيق، وميكن إشراك أعضاء

الفريق الذين قاموا بالتدقيق امليداين.
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وبالنسبة للمواضيع املتعلقة باملسئولية الشخصية، من واقع نتائج التدقيق امليداين،
فإنه إذا دعت الضـرورة، فإن على املسئولني عن التدقيق يف جهاز الرقابة تقدمي هذه
املـسودة إىل الوحدة التنظيميـة املسئولة عن املراجعة املـستقلة، قبل توجيه كتاب
املالحظات إىل اجلهة اخلـاضعة للتدقيق. وميكن اعتبار التقرير كاماًل يف حال تضمن
فقرة املسئولية، ومت تقدميه للجهة اخلاضعة للتدقيق للرد عليه وأيضًا لألشخاص املعنيني

لإلطالع، وكذلك إذا مت األخذ يف احلسبان نتائج املراجعة املستقلة.
وبالنسبة خلطوات املـراجعة املستقلة، فإنه جيـب أن تتم مراجعة خمرجات
مسودة التـقرير من حيث ما إذا كانت هذه املخـرجات تعطي األرضية السليمة
إلثارة املسئولية الشخصية حول الـشخص الذي يتحمل املسئولية. واستنادًا على
النصوص القانـونية أو اللوائح الداخلية، يتم التأكد من مدى مسئولية الشخص يف

املشاركة يف خمالفة التعليمات أو قيامه بإخفاقات أّثرت يف أداء األفراد اآلخرين.
ويف حال إثارة موضوع املسئولية، فإن مسودة التقرير جيب أن تتضمن اآليت:

) أ ( اإلشارة إىل نصوص معينة يف القانـون واللوائح الداخلية والوصف الوظيفي
واليت تساعد يف حتديد مسئوليات وتفويضات الشخص املسئول قانونيًا.

)ب( األدلة الوافية والكافية حول التصرف املعترض عليه واإلخفاقات.
)ج( وصف العالقة السببية والتأثريية بني تصرفات الشخص املخالف والتبعات اليت

حدثت أو املتوقعة نتيجة لتصرفاته.
وبعد احلصول على رد اجلهـة اخلاضعة للتدقيق فيما يتعلق مبالحظات جهاز
الرقابة، فإنه جيب عرض رد اجلهـة للمراجعة املستقلة، يف حال إذا ما كان جهاز

الرقابة سريد رمسيًا بكتاب موّقع من رئيس جهاز الرقابة على تعليقات اجلهة.
وميكن تقدمي الرد علـى املسودة، للتوقيع مـن قبل الرئيس أو من يفوضه، إذا
أكدت نتيجة املـراجعة املستقلة صحة النتائج واملالحظات حمل االختالف مع اجلهة.

 _ 72 _



 ويف حال ما انتهت املراجعة إىل نتائج معاكسة، فإنه يتم تنقيح املسودة. وإذا استمر
اخلالف يف اآلراء، بني مقـدم الرد والوحدة التنظيمية املعنـية باملراجعة املستقلة، يتم

تقدمي مسودة الرد لتوقيعها من قبل الرئيس ومرفق هبا شرح كتايب للنقاط العالقة.
وبغرض الـوفاء مبتطلبات اجلودة يف حـال الزناع حول نتائج الفحص، فإن
اآلراء املخالفة للجهة اخلاضعة للتدقيق جيب عرضها يف التقرير مع عرض األدلة اليت
تدعم اآلراء املخالفة. وباإلضـافة إىل ذلك، جيب تقدمي تفسري حول رفض جهاز

الرقابة لتعليقات اجلهة اخلاضعة للتدقيق.
3 _ 5 : العالقات اخلارجيـة :

إن مدى التوافـق بني آثار نتائج التدقيق وأهداف الـتدقيق األساسية يعتمد
وبشكل كبري على عالقات جهاز الرقابة اخلارجية.

إن هدف جهاز الرقابة من إبراز النتائج والتوصيات يف تقارير التدقيق، هو تعزيز
مبدأ اإلدارة الـشفافة واملساءلة عن األموال العامة. واستنادًا إىل أهداف التدقيق، يقوم
جهاز الرقابة بتقدمي مالحـظاته، وحيقق ذلك أقصى درجة من الكفاءة يف أداء جهاز
الرقابة ملهماته من خالل اإلجراءات اإلصالحيـة والتطويرية اليت يتم اختاذها من قبل
اجلهات اخلاضعة للتدقيق. ولذلك، فإن عالقة جهاز الرقابة باملهتمني بأعماله وخمرجاته

تعترب ذات أمهية قصوى لضمان اجلودة العالية ألعمال وتقارير التدقيق.
3 _ 5 _ 1 : االتصال والتواصـل :

إن أحد العـوامل اليت تؤثر، وبشدة، يف جدوى وفعـالية أعمال التدقيق هو
مدى وضوح الرسائل اليت يرغـب جهاز الرقابة إيصاهلا إىل اجلهات املستفيدة من
نتائج أعماله، خـاصة اجلهات اخلاضعة لتدقيقه واحلكـومة والسلطات التشريعية
والتنفيـذية، من خالل الفهم الصحيح لنتائج التدقيق والتوصيات الواردة يف تقارير

التدقيق.
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ولذلك، فإن على جهاز الرقابـة السعي إىل دراسة الوسائل الكفيلة لتحقيق
التواصل بأحدث األساليب والتقنيات وضمان اجلودة العالية هلذا التواصل من ناحية
الـشكل واملضمون، واستخدام خمتلف أشكال وأدوات التواصل لنشر نتائج تقارير

التدقيق وحمصالهتا ورسائلها.
كما إن علـى جهاز الرقابة العنـاية بإيصال ما يـريده للجهات املستفيدة
واجملتمع، عن طريق االتصال املباشر من خالل عقد الندوات التعريفية وعرب وسائل
اإلعالم، يوضح فيها أهدافه الرئيسـة وخطته اإلستراتيجية لتحقيق هذه األهداف

بكفاءة وفاعلية.
كما إن علـى جهاز الرقابـة تكثيف التواصل مع األجهـزة العليا النظرية

واملؤسسات البحثية واملهنية ذات العالقة بعمل جهاز الرقابة.
وبالنسبة للتواصل مع وسائل اإلعالم، ونظرًا لطبيعة عمل جهاز الرقابة، فإنه
جيب تنظيم هذه العملية من خالل حتديد أساليب التعامل مع وسائل اإلعالم وحتديد
األفـراد املخولني بالتصريح واملوضـوعات اليت ميكن طرحها، واليت حتقق أهداف

جهاز الرقابة يف إيصال ما يريده إىل مجيع املهتمني بنتائج أعماله.
3 _ 5 _ 2 : العالقة مع السلطات التشريعية والتنفيذية :

على جهاز الرقابة االلتزام بـاإلطار الذي رمسه الدستور والقانون يف عالقته
بالسلطات التشريعية والتنفيذية )كالربملان وجملس الشورى وجملس الوزراء( كهيئة

تدقيق معاونة هلم.
ومن خالل هذا اإلطـار القانوين جيب على جهاز الـرقابة السعي يف تفعيل
عالقة التواصل مع السلطات التشريعية والتنفيذية وتلبية احتياجاهتا وتوقعاهتا بالنسبة
جلهاز الرقابة، وذلك بتزويده بالـتقارير الورقية واإللكترونية سواء بالنسبة للتقرير

السنوي أو التقارير املتعلقة بأوضاع األموال املستثمرة.
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كما جيب أن يسعى جهـاز الرقابة لتـوقيع بروتوكوالت لـتنظيم عملية
التكليفات الواردة جلهاز الرقابة من تلك السلطات، ويف املقابل يعمل جاهدًا على

إعداد موارد بشرية ذات كفاءة عالية لتنفيذ هذه التكليفات.
وعلى جهاز الرقـابة احملافظة علـى االتصال املنتظم مـع القنوات الرمسية
بالسلطات التشريعية والتنفيذية، سواء برؤسائها أو رؤساء جلاهنا، من أجل إيصال

وجهة نظر جهاز الرقابة حيال املوضوعات حمل التدقيق.
وبغرض ضمان جودة عالية للعالقات مع السلطات التشريعية والتنفيذية، فإن
على جهاز الرقابة أن حيرص على احلـصول على أحدث املعلومات حول أعمال
تلك السلطات وجلـاهنا ومتابعة ما يثار من قبل مسئوليها يف اجتماعاهتا فيما يتعلق
باملوضوعات ذات العالقة بأعمال جهاز الرقابة ويعمل مسبقًا على إعداد دراسات

بشأن أهم املوضوعات املثارة ورأي جهاز الرقابة فيها.
كما أن على جهـاز الرقابة احملافظة علـى عالقات تواصل مع اجلهات املعنية
باجمللس، والعمل على شـرح وتوضيح حمتوى التقارير املقدمة من جهاز الرقابة بشأن
أوضاع األموال املستثمرة واحلالة املـالية للدولة والتقارير السنوية وتقارير العموالت
والتكليفات الـواردة من رئيس جملس األمة، وما يعـرض عليه من مشاريع القوانني
واللوائح والتعميمات املتصلة باختصاصات جهاز الرقابة بصورة مباشرة وغري مباشرة.

3 _ 5 _ 3 : التغذية املرتدة من املستفيدين من خمرجات التدقيق :
على جهاز الرقابة وضع خطة لرصد وحتليل احتياجات املهتمني بأعمال جهاز
الرقابة وخمرجات التدقيق، واالستفادة من التغذية املرتدة احلاصلة من هذه األطراف

هبدف التحسني املستمر ملستوى رضاها.
إن من أهم األطراف املسـتفيدة من خمرجـات تدقيق جهاز الـرقابة هي
السلطات التشـريعية والتنفيذية واجلهات اخلاضعـة لتدقيق جهاز الرقابة واجملتمع
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عموما بكافة مكوناته. لذا، فـإنه من الضروري وضع توقعات وطموحات هذه
األطراف يف االعتبار عند القيام بعملية التطوير اهلادف إىل حتسني أعمال التدقيق.

إن هناك العديد من الوسائـل والتقنيات اليت ميكن من خالهلا احلصول على
التغذيـة املرتدة. ومن أهم هذه الوسائل االسـتقصاء امليداين آلراء املستفيدين من
خالل االستبـيانات ومن خالل املقابلة لبعض املسئولني ممن هلم عالقة وتواصل مع
أعمال جهاز الـرقابة، وكذلك عمل مسح دوري على الرسائل املتبادلة بني جهاز
الرقابة واألطراف املستفيدة واليت تظهر مالحظات هذه األطراف على عمل جهاز
الرقابة، سواء اإلجيابية منها أو السلبية. كما ميكن الرجوع إىل ما تعرضه الصحافة

ووسائل اإلعالم املختلفة يف شأن جهاز الرقابة وأدائه ألعماله.
3 _ 6 : التطوير والتحسني املستمر :

يقوم جهاز الرقابة باختـاذ التدابري واإلجراءات املناسبة لتقييم مرونة وموائمة
وكفاءة إدارة وتنفـيذ نظام الضـوابط الداخلية Internal Controls وحتديد
متطلبات التطوير اخلاصة بنظام ضبط اجلودة. ويف سبيل تعزيز نظام ضبط اجلودة،
جيب على املسئـولني جبهاز الرقابة ضمان رصـد أفضل املمارسات املهنية واختاذ
اإلجراءات لتطوير النظام على النحو األفضل. كما جيب رصد وتقييم جودة أعمال
التدقيق والتقاريـر وعملية تنفيذ نظـام ضبط اجلودة، وذلك من خالل أساليب

وتقنيات متعددة.
3 _ 6 _ 1 : املراجعة واملراقبة املستمرة :

بغرض ضمان التطوير املستـمر جلودة أعمال التدقيق وتقارير التدقيق ونظام
ضبـط اجلودة، جيب وضع نظام مراقبة Monitoring ذات كفاءة وفاعلية.   إن
التنفيـذ السليم لنظام املراقبة يتطلب حتديـد العوامل اليت ينبغي مراقبتها والبيانات

واملعلومات املطلوب جتميعها وتقييم األساليب واإلجراءات الواجب تطبيقها.
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وبتطبيق نظام املراقبة، فإن جهاز الرقابة يستطيع أن:
) أ ( حيقق اجلودة العالية ألعمال وتقارير التدقيق.
)ب( يضمن التنفيذ املناسب لنظام ضبط اجلودة.

)ج( يطور وبشكل مستمر من كفاءة وفعالية نظام ضبط اجلودة.
كما جيب مراعاة رصد وتقييم األمور التالية:

) أ ( التنفيذ املرن والفعال لضبط جودة عملية التدقيق.
)ب( الوفاء الدائم مبتطلبات اجلودة.

)ج( رضا املستفيدين من نتائج التدقيق.
وجيب أن يتصف نظام املراقبـة بسهولة استخدامه من خالل إدارة تطبيقات
تقنيـة املعلومات اليت تدعم أنشطـة التدقيق األساسية. كمـا أن البيانات املوثقة
واملسجلـة واملعلومات جيب أن تكون مالئمة للعمل كقاعدة لدعم قرارات التقييم

الدوري للجهات.
3 _ 6 _ 2 : التدقيق الداخلي :

بغرض تفعيل نظام الضوابط الداخلية، فإن على جهاز الرقابة هتيئة بيئة مناسبة
إلجـراء التدقيق الداخلي وتفعيل النتائج املترتبة عليه، سواء عن طريق إنشاء وحدة
خمتصـة بالتدقيق الداخلي أو تشكيل جلنـة دائمة لتحقيق هذا الغرض. كما جيب
إعطاء صالحيات كـافية للقائمني بالتدقيق الـداخلي ملساعدة اإلدارة العليا على
حتقيق إدارة فعالة على عمليات جهاز الـرقابة واحلفاظ على جودة أدائه وضمان

أداء الوحدات التنظيمية والقطاعات ألعماهلا بكفاءة وفاعلية.
وعلى اجلهة املعنية بالتدقيق الداخلـي أن تأخذ األمور التالية يف االعتبار، عند

أداء مهماهتا:
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) أ ( فحص العمليات الرئيسة اليت يقوم هبا جهاز الرقابة، والتأكد من مدى اجنازها
بصورة مناسبة وحسب القواعد واإلجراءات والسياسات املعتمدة.

)ب( حتديد التحسينات املطلوبة استنادًا إىل النتائج املترتبة على عملية الفحص.
)ج( العمل علـى تقدمي توصيات تساعد اإلدارة العلـيا على اختاذ قراراهتا والقيام
مبسئـولياهتا استنـادًا إىل احلقائق املستخلصـة من جراء الفحص والتحليل

والتقييم.
) د ( أن يكون أعضاء اجلهة املختصة بـالتدقيق الداخلي مستقلني عن الوحدات
العـاملة جبهاز الرقابة سـواء إدارات التدقيق أو الوحدات اإلدارية، وأن يتم
منحهم السلطات والتفويضات واالستقاللية الكافية لتنفيذ األهداف واملهمات
املوكولة إليهم، وأن تكون لديهم املعرفة واملهارة الكافية للقيام بأعماهلم على

أحسن وجه.
)هـ( أن يعد رئيس الـوحدة أو اللجنة املختصة بالتـدقيق الداخلي خطة سنوية

باألعمال املطلوب القيام هبا، وأن يعتمد هذه اخلطة من رئيس جهاز الرقابة.
) و ( أن تقـوم اجلهة املختصة بالتـدقيق الداخلي بإعداد تـقرير بنتائج الفحص
واالقتراحات والتـوصيات بالتغيريات والتحسينـات املطلوبة، ورفع التقرير

لرئيس جهاز الرقابة للنظر يف اعتماده.
) ز ( أن يتم تزويـد اإلدارات والقطاعات املعنية بنسخة من التقرير )اجلزء اخلاص
هبا( هبدف اإلطالع علـى مواطن القوة والضعف يف عمل اإلدارة، والتعرف

على التغذية املرتدة ومالحظات هذه اإلدارات على ما جاء يف التقرير.
)ح( أن تعد اإلدارة العليا خطـة إجراءات للتعامل مع القضايا الناشئة عن التقرير،
وأن تعد كل إدارة وقطاع خطـة إجراءات خاصة به ملـعاجلة املالحظات

الواردة يف التقرير ذات العالقة بأنشطة كل منها.
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3 _ 6 _ 3 : مراجعة ضمان اجلودة :
إن جودة أعمال وتقارير جهاز الرقابة جيب أن يتم تقييمها من خالل مراجعة
الحقة لضمان اجلودة، وتركز هذه املراجعة على تطبيقات القواعد الداخلية املهنية
واإلجرائية والتوصـيات املنهجية. إن اهلدف من هذه املـراجعة هو تعزيز كفاءة

التطوير املنهجي للتدقيق ونظام ضبط اجلودة.
يقوم جهاز الرقابـة مبراجعة ضمان جودة التدقيق سنوياً، وجيب أن تتم على
أساس عّينة من مهمات الـتدقيق اليت مت االنتهاء منها. وعند اختيار بعض مهمات
التدقيق ملراجعتهـا، جيب األخذ يف احلسبان أن كل وحدة تنـظيمية مشتركة يف
التدقيق جيب أن ختضع للمـراجعة كل 3 أو 4 سنوات على األقل. ويف احلاالت
املثبتة، حيق للمسئـول عن املراجعة أن جيري مراجعة إضـافية غري عادية لضمان

اجلودة ألعمال وتقارير التدقيق قبل إهناء عملية املراجعة وموافاة اجلهات هبا.
وجيب وضع املعايري التفـصيلية ملراجعة ضـمان اجلودة وذلك قبل البدء يف
املراجعة وأن تعتمد هذه املعايري على القواعد اإلجرائية واملنهجية لنوعيات معّينة من

التدقيق. وجيب إخطار املسئول املعين بنتائج مراجعة ضمان اجلودة.
ويف بداية كل سنة، جيب تقدمي تقرير كتايب لإلدارة العليا يوضح نتائج املراجعات
املستقلة واملراجعات الالحقة لضمان اجلودة عن السنة السابقة.   وعلى هذا التقرير أن
يعتمد علـى توثيق املالحظات والتعليقات املوثقـة حول مسودات التقارير اليت متت

مراجعتها وعلى التقييم املوثق للمراجعة الالحقة لضمان جودة التدقيق.
إن االقتراحات الواردة يف التقرير الـسنوي )املستمدة من عملية املراجعة أو
املستلمة من اإلدارات( ميكن استخدامها للقيام بتغيريات مربرة يف متطلبات اجلودة
وإجراءات وأساليب الضـوابط الداخلية للجودة، كما ميكن استخدامها  للشروع

يف املزيد من التطوير.
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وبعد اعتماد التقرير، جيب تـزويد املعنيني )الوكيل/الوكيل املساعد املختص _
مدراء اإلدارات _ املراقبون _ Monitors املدققون املشاركون( بنسخة من التقرير.

3 _ 6 _ 4 : التقييم الذايت على مستوى جهاز الرقابة :
كجزء من إعداد اإلستراتيجية واستنادًا على هذه اإلستراتيجية وهبدف تغطية
أنشطة التدقيق األسـاسية، وكشكل من أشكال التقييم الذايت جلهاز الرقابة، جيب

أن يتم تقييم نظام ضبط اجلودة للتأكد من أنه:
) أ ( يتماشي مع معايري إدارة اجلودة.

)ب( يؤكـد وبشكل مستمر على إجناز األهـداف الكلية ويفي مبتطلبات اجلودة
جبهاز الرقابة.

)ج( يعمل بكفاءة وفاعلية.
إن هدف تقييم النشاط األسـاسي جلهاز الرقابة هـو تقدمي صورة شاملة
وموضوعيـة حول وضع نظام ضبط اجلودة وتـنفيذه ونقاط القوة والضعف به.
وجيب تطبيق التقييم الذايت مع وجود معايري متـكاملة وحمددة مسبقًا، مع مراعاة

املبادئ واإلجراءات واألساليب املطبقة يف معايري اإلنتوساي وأفضل املمارسات.
إن التقييم جيب أن يشتمل على التوصيات إلستراتيجية جهاز الرقابة للسنوات
املقبلة، كما جيب أن حيدد جماالت واجتاهات التعديل والتطوير لنظام ضبط اجلودة

ومتطلبات اجلودة ككل.
وهبدف التطوير املستـمر جلودة أعمال وتقارير التدقيق، جيب أن يغطي التقييم

اجملاالت التالية:
) أ ( إدارة األنشطة واإلجراءات.

)ب( تطبيق اإلستراتيجية ونتائج اخلطة التنفيذية.
)ج( إدارة املوارد البشرية.
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) د ( العالقة مع املستفيدين من نتـائج تقارير وخمرجات جهاز الرقابة، واإلجراءات
املتخذة لضمان التعاون واستغالل املوارد الداخلية املتاحة جلهاز الرقابة.

)هـ( تنظيم وتطوير العمليات الرئيسية جبهاز الرقابة.
) و ( رضا األطراف املستفيدة من خمرجات التدقيق.

) ز ( رضا وحتفيز املوظفني جبهاز الرقابة.
)ح( اآلثار املترتبة لنتائج أعمال جهاز الرقابة على البيئة االجتماعية.

)ط( النتائج املتعلقة بتحقيق أهداف جهاز الرقابة الرئيسية.
وميكـن لإلدارات واألقسام جبهاز الرقـابة القيام باملـراجعة والتقييم الذايت
لـنفسها. وجيب حتديد مدى وعمق التقييم الذايت على أساس أهداف جهاز الرقابة
وأولـوياته، وأن يراعي التقييم الذايت املعايري املطـبقة يف جهاز الرقابة ككل. كما
جيب أن يتضمن التقييم الذايت على ملخص يصف رأي اإلدارة حول فاعلية وكفاءة

األقسام التابعة هلا.
3 _ 6 _ 5 : اآلراء اخلارجية :

إن املعلومات والتغذية املرتدة اخلاصة باآلراء اخلارجية ورضا هذه األطراف جيب
أن ترصد وجتمع بشكل مستمر. وجيب حتديد طرق مجع البيانات ومصادر املعلومات
وعـدد مرات حتليل البيانات، وأن يتم استخدام أسـاليب توثيق مناسبة لقياس مدى

الرضا وأن يتم االحتفاظ بالوثائق ذات العالقة بأعمال جهاز الرقابة، ومنها:
) أ ( اآلراء والقرارات اليت مت اختاذها يف جلسات الـسلطات التشريعية والتنفيذية

املتعلقة باملخرجات والتوصيات الواردة يف تقارير جهاز الرقابة.
)ب( تعليقات وردود اجلهات اخلاضعة لتدقيق جهاز الرقابة.

)ج( املقاالت والتقارير واآلراء املنشورة يف الصحافة ووسائل اإلعالم املختلفة احمللية
والدولية.
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) د ( اآلراء والـتقييمات اليت وردت يف فعاليات واجتماعات دولية ثنائية ومتعددة
األطراف.

)هـ( الشكاوي واالستفسارات الواردة من األطراف املهتمة بأعمال جهاز الرقابة
وخمرجاته.

وجيب أن يبادر جهـاز الرقابة بتحـليل البيانات املتعلقـة باآلراء اخلارجية
املـرصودة وتقييمها وأخذ نتائجها يف احلـسبان عند وضع األهداف اإلستراتيجية

ومتطلبات اجلودة.
3 _ 6 _ 6 : الفرص األخرى للتحسني املستمر :

بغرض ضمان جودة عالية ألعمال وتقارير التدقيق، جيب بذل اجلهود الالزمة
لـتحسني كفاءة وفعالية تنفيذ نظـام ضبط اجلودة وحتقيق فرص التحسني املمكنة
بشكل مستمـر من خالل تنفيذ مهمات مراجعـة النظراء واالستفادة من أفضل

ممارسات التدقيق الدولية والسعي للحصول على شهادات االعتمادية.
3 _ 6 _ 6 / 1 : مراجعة النظـراء :

يتم تنفيذ مراجعة النظري بواسطـة جهاز تدقيق آخر لتقييم ما إذا كان نظام
الضبط الداخلي للجودة جلهاز الرقابة مصمم بصورة مناسبة ويعمل بكفاءة يف سنة
حمددة، حبيث يقدم ضمان مقبول بأن السياسات واإلجراءات املطبقة قد مت إتباعها.

وفيما يتعلق بنطاق مراجعة النظري، فإنه جيب أن يغطي التساؤالت التالية:
) أ ( هل أعـمال التدقيق اليت يتم تنفيـذها يف جهاز الرقابـة تتم وفق معايري التدقيق
املعتمدة وأدلة التدقيق واإلجراءات وتعليمات وسياسات وتوجهات اإلدارة العليا.
)ب( هل املعـايري واألدلة والتعليمات والنظم املطـبقة متكن جهاز الرقابة من أداء

مهماته وواجباته املتعلقة بالتدقيق بشكل مناسب.
)ج( هل أساليب وممارسات التدقيق تتماشى مع أفضل املمارسات املهنية.
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وبالنسبة للمتطلبات الواجب توافرها يف فريق املراجعة، فإهنا كالتايل:
) أ ( أن تكون لـدى فريق املراجعة املعرفة مبعايري التـدقيق والبيئة املرتبطة بالعمل

الذي يتم مراجعته وأساليب وتقنيات القيام مبراجعة النظري.
)ب( أن يعمل فريق املراجعة باستقاللية تامة، حبيث ال يكون هناك تأثري للعالقات

اخلاصة مع اجلهات واألفراد املتأثرين بنتائج املراجعة.
)ج( أن يتم وضع خطة املراجعة لكل جمـال من جماالت التدقيق وحتديد األعمال

وجمال املراجعة بوضوح.
وفيما يتعلق بآلية عمل فريق املراجعة، فإنه يكون كالتايل:

) أ ( يقوم جهـاز الرقابة بتزويد فريق املـراجعة بكل الوثائق واملستندات واألدلة
الضرورية، باإلضافة إىل تقارير ضمان اجلودة الداخلية والتدقيق الداخلي.

)ب( تكون املراجعة يف نطاق املستنـدات املتوافرة لدى جهاز الرقابة ومن خالل
مقابلة املوظفني جبهاز الرقابة، وال يقوم الفريق بالفحص امليداين على اجلهات

اخلاضعة لتدقيق جهاز الرقابة.
)ج( يقوم رئيس فريق املراجعة بتزويد اإلدارة العليا يف جهاز الرقابة بتقرير ملخص

عن نتائج الفحص، قبل إصدار التقرير النهائي.
) د ( يوّضح التـقرير نطـاق املراجعة والـرأي حول نظام اجلـودة الداخلية
واملقترحات والتوصيات لتطـوير النظام، وحيدد املناطق املطلوب حتسينها مبا

يف ذلك عملية التخطيط وجتميع األدلة والوثائق وإعداد التقارير.
)هـ( يعّين رئيس جهاز الرقابـة أحد الوكالء / الوكالء املساعدين ليكون حلقة
وصل ومنّسق مع فريق املراجعة ويعترب مسئوال عن تسهيل عمل الفريق، كما
يشرف على تطبيق التوصـيات الواردة يف تقرير الفريق بعد اعتمادها ويقدم

تقريرا دوريا يف هذا الشأن.
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) و ( يؤخذ بـاالعتبار الشروط الواجب توافرهـا يف فريق جهاز الرقابة واملعايري
الواجب االلتزام هبا عند إجراء عملية املراجعة.

3 _ 6 _ 6 / 2 : تبادل التجارب واالطالع على أفضل ممارسات التدقيق :
على جهاز الرقابـة أن يسعى جاهدا لتوطـيد العالقات مع أجهزة التدقيق
النظـرية من خالل الزيارات وتبادل التجـارب واالطالع على أفضل املمارسات
املهنية، خاصـة املمارسات املطبقة لدى أجهزة التدقيق الرائدة، باإلضافة إىل توقيع
بروتوكوالت الـتعاون وتبادل املعلـومات بني اخلرباء وتنفـيذ برامج وندوات

ودراسات وحبوث مشتركة.
وعلى جهاز الرقابة أن يظل على دراية تامة بالتطورات واألساليب والتقنيات
احلديثة يف جمال التدقيق واحملاسبـة من خالل املشاركة الفعالة يف أنشطة منظمات
التدقيق الدوليـة واإلقليمية والعربية )مثل اإلنتـوساي واألسوساي واألرابوساي
ودواوين احملاسبة والرقابة املالية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وغريها(.

كما جيب أن يسعى جهاز الرقابة لوضع ضوابط للمشاركة الفاعلة يف اللجان
وفرق العمل املنبثقة عن هذه املنظمات، واالطالع على نتائج أعماهلا ودراسة مدى

إمكانية االستفادة منها لتطوير أداء جهاز الرقابة.
3 _ 6 _ 6 / 3 : احلصول على شهادات اعتمادية :

من املناسب أن يطمح جهاز الـرقابة إىل اعتماد نظام ضبط اجلودة من جهة
خارجية، مثل احلصول على شهادة اآليزو يف جماالت معينة من التدقيق والعمليات
املرتبطة هبا أو الداعمة هلا. إن احلصول على اعتماد اجلهات واملنظمات املهنية املعنية
باجلودة يسـاعد جهاز الرقابة على أن يكـون لديه تقييم مستقل ألداء العمليات
املختلفة لنظـام ضبط جودة التدقيق من خالل جمموعـة من معايري دولية وموثقة

ألهداف حمددة مسبقا ومؤشرات لقياس األداء.
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3 _ 6 _ 6 / 4 : املراقبة من قبل القائمني بعملية التدقيق :
على كل القائمني بعـملية التدقيق أن يراقبوا وبـشكل مستمر مدى الوفاء
مبتطلبـات اجلودة وأن يبلغوا مسئوليهم بأيـة خمالفات يكتشفوهنا أو نقاط ضعف
تظهـر يف عملية التدقيق.   كمـا جيب تسجيل وتوثيق هـذه املخالفات ونقاط
الضعف اليت يتم اكـتشافها بغرض ضمان اختـاذ اإلجراءات التصحيحية وهبدف

تشجيع القيام بتطوير نظام ضبط اجلودة على حنو أفضل.
وعند مراجـعة تنفيذ نظام ضبط اجلودة، جيب األخذ يف احلسبان املالحظات
حول املخالفات ونقاط الضعف اليت مت اكتشافها والوثائق املكتوبة حول اإلجراءات
التصحيحية. إن حتليـل هذه املعلومات يساعد يف التوصل ألسباب املشكالت اليت
ظهرت بالفعل وتلـك احملتمل حدوثها، كما يساهم يف تقدمي التوصية باإلجراءات

الواجب اختاذها للتطوير واليت ختدم يف عملية اإلصالح ومنع تكرار املخالفات.
وميكن أيضًا استخدام اإلجراءات الوقائية كأداة تطوير يف نظام ضبط اجلودة.
وعلى كل مدقق جبهاز الرقابـة أن خيطر حاال مسئوله املباشر بأية إجراءات وقائية
ضرورية واليت جيب دراستها وتطبيقها يف اجملال املعين ملنع حدوث نقاط ضعف أو
خمالفـات ملتطلبات اجلودة.   وجيـب اختاذ اإلجراءات الوقائـية لتجنب أسباب
املخالفات احملتملة وجتنب أو ختفيف املخـاطر اليت هتدد اجلودة العالية، وجيب أن
تتناسب األعمال الوقائية مع آثار املخاطر واملشاكل احملتملة. وبناء على التحذيرات
الصادرة عن املدققني، يقوم املسئولـون باقتراح اإلجراءات الوقائية أو اإلصالحية
ويـطلبوا من املدققني إبـداء رأيهم خبصوص هذه اإلجـراءات. كما جيب توثيق

التحذيرات اخلاصة بالوقاية واإلجراءات الناجتة عن هذه التحذيرات كتابة.
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4 _ مراجعة ضمان جودة مهمات التدقيق :

4 _ 1 : مقدمـة :
تتم هذه املراجعة على مستـوى املهمة الفردية يف جمال التدقيق املايل وتدقيق
األداء. وسيتأكد امُلراجع من تـطبيق توجيهات وأدلة وسياسات وإجراءات جهاز

الرقابة من قبل إدارة / فريق التدقيق.
قبل بدء املـراجعة، ينبغي على قائد فريـق املراجعة إقامة اتصاالت مع فريق
التدقـيق املعين، وذلك بعد االجتماع رمسيا مع مـدير إدارة التدقيق. وهذا يعطي
للُمـراجعني فرصة احلصـول على تصّور مبـدئي حول خلفية مهـمة التدقيق
واالعتبارات الرئيسـية لتلك املهمة، وبالتايل يـتمكن امُلراجع من إعادة النظر يف
التقديرات األصليـة للموارد املطلوبة إلجناز املراجعة. وخالل هذا االجتماع ينبغي
أن حيصل فريق املـراجعة أيًضا على تأكيد من فـريق التدقيق بأن ملف املهمة قد
اكتمل. وعلى فريق املراجعة أال يقبل ملفـات التدقيق إذا كان فريق التدقيق غري

قادر على توفري هذا التأكيد.
وإذا مت فعال توثيق مهمة التدقيق جيًدا يف امللفات، فال تكون هناك حاجة إلجراء
أي مشاورات بني فريق التـدقيق وفريق املراجعة إىل أن تتم مناقشة النتائج. ولضمان
إمكانية فريق املراجعـة من إجراء املراجعة خالل الفترة الزمنية هلا، ينبغي أن يتحصل

املراجع على مجيع ملفات مهمة التدقيق مكتملة ومنسقة يف الوقت املناسب.
4 _ 2 : مراجعة ضمان جودة مهمات التدقيق املايل :

) أ ( تتضمن املراجعة ما يلي:
ـ فهم مهمة التدقيق واملرجعيات الفنية املعنية جبهاز الرقابة.

ـ مناقشات مع فريق التدقيق.
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ـ مراجعة انـتقائية لوثائق مهمة التـدقيق اليت تتعلق باألحكام والتقديرات
اهلامة اليت يصدرها فريق التدقيق واالستنتاجات اليت يتوصل إليها.

ـ مراجعة املعلومات املالـية وتوثيق االستنتاجات وتقرير التدقيق مع مراعاة
خاصة فيما إذا كان التقرير مناسب أم ال.

)ب( نطاق املراجعة :
يعتمد نطاق املراجعة على مـدى صعوبة مهمة التدقيق ومدى خطورة عدم

مالئمة تقرير التدقيق هذه الظروف.
)ج( إجراءات املراجعة :

ينبغي أن يكون تنفيذ املراجعة وفقا لإلجراءات الواردة يف امللحق 2 "استبيان
ضمان جودة التدقيق املايل".

وعند مراجعة امللفات، ُينظر يف البنود التالية:
_ شـروط املرجعية  Terms of Reference ملهمـة التدقيق يف صـيغة خطاب

االرتباط Engagement Letter أو وثيقة أخرى ختدم نفس الغرض.
_ معلومات ختطيطية كخلفية اجلهة اخلاضعة للتدقيق وفهمنا ألنشطتها وعملياهتا،

واإلطار الزمين املقدر للمهمة، وحتديد أعضاء فريق العمل وأدوارهم، اخل.
_ التخطيط العام : حتديد قيمة اجلوهرية واالستنتاجات املستخلصة.

_ نظـام الضبط الداخلي Internal Control System : فهم نظـامي احملاسبية
والضبط الداخلي وتوثيق هذا الفهم، والتقييم األّويل، واختبار الضبط الداخلي

وتقييمه.
،Audit Risk لتحديـد خماطر التدقيق : Risk Assessment  تقييم املخاطر _
واملخاطر الكامنة Inherent Risk ، وخماطر الضبط Control Risk، وخماطر

. Detection Risk الكشف
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_ بيئة نظم املعلومات : ضوابط تكنولوجيا املعلومات، والضوابط املادية/احملسوسة
والبيئية.

_ اختبارات الضوابط  Test of controls لدعم التقييم األّويل للضوابط.
_ اجلداول الرئيسية  Lead Schedules األوراق الـرئيسية ألقسام جوانب عمل

املهمة املغطاة.
_ برامج التدقيق التفصيلية  Detailed Audit Programs وعّما إذا متت مراجعة
مجيع أقسامها قبل بدايـة التدقيق، وفيما إذا متت تعبئتها وتوقيعها من قبل معّد

الربامج، ومت ربطها مع تفاصيل العمل املنجز.
_ اإلجراءات التحليلية  Analytical Procedures تتم لتحديد املخاطر والتحقيق

يف التباينات والفروقات.
_ اإلجراءات التفصيلية  Substantive Procedures خطوات االختبار والفحص

املتعمق.
_ تقييم النتائج واالستنتاجات املستخلصة.

_ أوراق عمل التدقيق  Audit Working Papers فيما إذا مت حفظ مجيع أوراق
العمل، وتقدمي التوضيحات لعالمات التأشري، وإدراج األعمال املنجزة، اخل.

_ املراجعات Reviews املنفذة من قبل مسئول املهمة املباشر واملسئولني األعلى منه،
وذلك كدليل على ممارسة أعضاء اإلدارتني الوسطى والعليا ألدوارهم احملددة.

_ اعتبارات التـدقيق األخرى - على سبيل املثال طريقة املعاجلة املقدمة لألحداث
Commitments وااللتـزامات Subsequent Events الالحقـة للميـزانية

. Contingent Liabilities واملطلوبات احملتملة
_ االلتزام بالقوانني واألنظمـة - فيما إذا مت تقدمي احلسابـات وفقا للمتطلبات

القانونية وضمن املهلة احملددة.
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_ التقـارير : سواء أكان خطاب اإلدارة  Management Letter قد أصدر بعد
التدقيق، أو مت استالم الردود عليه، أو مت إصدار تقرير التدقيق.

_ التعاقد اخلارجي  Contracting Out : شروط املـرجعية للتعاقد على خربات
واختصاصات ال تتوافر يف جهاز الرقابة.

_ االحتيال واخلطأ  Fraud & Error : فيمـا إذا مت اختاذ التدابري املـناسبة بعد
اكتشاف حاالت االحتيال أو اخلطأ.

_ التقديرات احملاسبية  Accounting Estimates : املبالغ الفعلية مقارنة مع اليت مت
إدراجها يف املوازنة، والتعامل املناسب مع الفائض.

_ األطـراف ذات العالقة  Related Parties : تأثري معـامالت األطراف ذات
العالقة على البيانات املالية وتضارب املصاحل.

_ استخدام عمل مدقق آخر : االعتبارات اليت متت مراعاهتا حول العمل املنجز من
قبل مدققني آخرين كاملدققني الداخليني مثال.

يف حال كانت مهمة التدقيق معقدة أو يف حال وجود خطورة بأن ال يكون
تقرير التدقيق مناسًبا، يتوجب أيـًضا أن يتم تنفيذ إجراءات إضافية.   وفيما يلي

بعض األمثلة على املؤشرات اليت من شأهنا أن تؤّدي إىل إجراءات إضافية:
_ خالفـات يف الرأي غري حمسومة بني أعضاء فريق التدقيق و/أو بني فريق التدقيق

واإلدارة العليا جبهاز الرقابة.
_ الدعاية السلبية بشأن اجلهة اخلاضعة للتدقيق أو مهمة التدقيق للسنة السابقة.

_ خالفات كبرية مع املسئولني يف جهاز الرقابة حول مهمة التدقيق السابقة أو احلالية.
_ قيود كبرية فرضت على نطاق مهمة التدقيق.

_ عملية الـتخطيط؛ املتضمنة ملخاطر مت حتديدها فيما يتعلق باالحتيال واستمرارية
. Going Concern األعمال
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_ مؤشرات تـدل على أن فريق التدقيق قد ال ميلـك القدرات املناسبة والكفاءة
والوقت إلجناز مهمة التدقيق.

_ طبيعـة أعمال اجلهة اخلـاضعة للتدقيـق تعترب شديدة التعـقيد مما تؤدي إىل
اختالفات حمتملة يف الرأي حول البنود اهلامة للبيانات املالية.

_ تغيري فريق التدقيق بشكل كبري خالل مهمة التدقيق.
ينبـغي تأكيد نـطاق اإلجراءات وإعطـاؤه للُمراجع قبل بـدء املراجعة.
ويتوجب على امُلراجع االستنتاج بعد كل مرحلة من مراحل املراجعة.   وعندما يتم
التعاقـد مع أشخاص خارجيني إلجراء املراجـعة، ينبغي إدراج نطاق املراجعة يف

وثيقة االتفاق.
يرجى الرجوع إىل امللحق 2 "استبيـان ضمان جودة التدقيق املايل" إلجراء

املراجعة التفصيلية.
4 _ 3 : مراجعة ضمان جودة مهمات تدقيق األداء :

) أ ( تتضمن املراجعة عادة ما يلي:
_ فهم مهمة التدقيق ومتطلبـات جلهاز الرقابة )السيما دليل إدارة التدقيق(

واملعايري/اإلرشادات/التوجيهات املهنية املعنية باملهمة.
_ مراجعة وثائق التدقيق املختارة املتعلقة باألحكام/التقديرات اهلامة الصادرة

عن فريق التدقيق واالستنتاجات اليت توّصل إليها.
_ مراجعة املعلومات املالية ووثائق االستنتاج وتقرير املدقق مع مراعاة فيما إذا

كان التقرير مناسبا أم ال.
)ب( نطاق اإلجراءات

نظرا لطبيعة عمليات تدقيق األداء، تكون عمليات التدقيق عادة معقدة وبالتايل
تكون هناك حاجة إىل إجراء مراجعة شاملة.
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)ج( اإلجراءات املعيارية للمراجعة يف جهاز الرقابة:
ارجع إىل امللحق 3 "استبيان ضمـان جودة تدقيق األداء" الذي يوّضح احلد
األدىن من إجراءات املراجعة الواجبة. وعند مـراجعة امللفات، ينبغي تقييم البنود

التالية:
تفويـض تدقيق األداء : جيب أن تؤكد هذه املراجعة بأن مهمة تدقيق األداء
قد مت تنفيذها وفقا للدليل املعتمد للتدقيق وقانون جهاز الرقابة واملرجعيات الفنية /

املهنية املعنية.
السلوك األخالقي للمدقق : على فريق املراجعة تقييم أوراق العمل يف امللف
لتحديد فـيما إذا متت مراعاة االستقاللية والزناهة واملـوضوعية والسّرية يف بداية
مهمة التدقيق، وتقدمي األدلة واإلثباتات املتعلقة يف هذا الصدد واليت ميكن أن تكون
عبارة عن تـصرحيات موقعـة من قبل املدققني ومذكـرات / حماضر املقابالت

الشخصية مع املوظفني اليت مت فيها حبث القضايا األخالقية.
اخللفية األكادميية واملعرفة النظرية لتدقيق األداء : على فريق املراجعة تقييم
أوراق العمل حول اختـيار فريق التدقيق لتحديد فيما إذا مت دراسة مزيج املهارات
الالزمة فيه أثناء التـخطيط ملهمة التدقيق. وجيب توثيق اخلطوات املتخذة للتصدي
جلوانب النقص يف املعـرفة اليت مت حتديدها من قبـل فريق التدقيق. وينبغي لفريق
املراجعة تقييم أوراق العمل حول اختيار فـريق التدقيق لتحديد ما إذا مت تدريب
أعضاء الفريـق على تدقيق األداء. ويستحسن إجراء مقارنة للمعلومات الواردة يف

أوراق العمل حول هذا املوضوع مع سجالت التدريب جبهاز الرقابة.
إقرار مهمات تدقيق األداء : جيـب أن تتم املوافقة على مهمة تدقيق األداء
وفقا لسياسة جهاز الرقابة والـدليل املعتمد للتدقيق خالل مرحلة التخطيط ملهمة
التدقيق.   وينبغي ألوراق العمل أن تبّين أيضا املسئولني املوقعني يف مجيع مستويات

 _ 91 _



مهمة التدقيق. وعلى فريق املراجعة أن يؤكد أن تقرير التدقيق قد متت املوافقة عليه
وتوقيعه مبا يتماشى مع سياسة جهاز الرقابة والدليل املعتمد للتدقيق.

ختطيط التدقيق  : على فريق املراجعة تقييم ما يلي من خالل تقييم أوراق العمل:
_ خطاب االرتباط.

_ مجع املعلومات حول اجلهة اخلاضعة للتدقيق.
_ حتديد نـطاق التركيز/غرض التدقـيق وأسئلة التدقيق واألهداف ومعايري وهنج

التدقيق.
_ حتديد االحتياجات للبيانات الكمية و/أو البيانات النوعية، ومصادر تلك البيانات

وكيفية حتليلها.
_ خطة التدقيق.

تنويه : ال ينتظـر من فريق املراجعة تقييم خيارات / قرارات / تقديرات فريق التدقيق
خبصوص مهمة التدقيق، بل ينـبغي عليه تأكيد أن فريق التدقيق قد طّبق مجيع

اخلطوات الواجبة يف مرحلة التخطيط وأخذ املعلومات املعنية يف االعتبار.
نتائج واستنتاجات وتوصيات التدقيق : ينبغي على فريق املراجعة ضمان أن مجيع
النتائج واالستنتـاجات مدعومة بـأدلة التدقيق. وكخيـار مثايل وفعال إلجراء
املراجعات، ميكن تتبع تقرير التدقيق عكسيا إىل خطاب اإلدارة وإىل أوراق العمل
وإىل األدلة الداعمة وانتهاء خبطة التدقيق. وينبغي على فريق املراجعة التأكد من أن

فريق التدقيق قد التزم بإجراءات الدليل املعتمد للتدقيق بشأن العمل امليداين.
تنويـه : أوراق العمل ينبغي أن تكون كاملة ومفصلة بشكل كاف لتمكني املدقق
ممن ليس هلم عالقة سابقة بـالتدقيق من التأكد الحقا من ما أجنز من عمل
لدعم االستنتاجات. والختبار هذا، ينبغي على امُلراجعني إعادة تأدية بعض

إجراءات التدقيق.
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تقارير تـدقيق األداء : جيب على فريق املراجعة أن يـؤكد امتثال التقارير
ملتطلبات الدليل املعتمد للتدقيق.

يـرجى الرجوع إىل امللحق 3 "استبيـان ضمان جودة تدقيق األداء" إلجراء
املرجعة التفصيلية.

4 _ 4 : مجع املعلومات :
الغـرض من مجع املعلومـات من خالل التحليل املتعـمق للتحليل املكتمل

الستبيانات ضمان اجلودة من قبل امُلراجعني هو لتمكينهم من:
) أ ( تكوين رأي بشأن جودة العمل الذي مت إجنازه يف املوقع من قبل فريق التدقيق.

)ب( حتديد األسباب الكامنة وراء األداء غري املرضي.
)ج( معرفة ما إذا كانت األسباب ال تكمن يف جهاز الرقابة نفسه.

) د ( حتديد األطراف املسئولة عن األوضاع السلبية.
إىل جانب استبيانـات ضمان اجلودة، قد ُتطلـب أنواع خمتلفة أخرى من

املعلومات، على سبيل املثال:
) أ ( جماميع مهمـات التدقيق حتت فئات معّينـة، على سبيل املثال كوزارات أو

شركات أو هيئات حكومية أو مشاريع، اخل.
)ب( جماميع ملفات التدقيق املكتملة ضمن كل فئة ومدى توافرها/جاهزيتها.

)ج( يف ما إذا كانت امللفـات اليت مت حتديدها للمراجعة وصنفت حتت نفس الفئة
تعود إىل مدراء تدقيق خمتلفني لضمان توّحد هنج تنفيذ التدقيق.

وكما ذكـر سابقا، هناك أساليب خمتلفة متاحة جلمع املعلومات وهي املقابلة
الشخصية وجمموعـة التركيز ومراجعـة الوثائق واالستبيان واملعـاينة امليدانية.
وملراجعة ضمان اجلودة للملفـات الفردية، يكون توثيق أدلة التدقيق يف امللف هو
الطريقة الرئيسية جلمع املعلومات. جيب أن يوثق ملف التدقيق مجيع األدلة الالزمة

لدعم تقرير التدقيق الصادر.
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4 _ 4 _ 1 : اختيار مهمات التدقيق املناسبة :
) أ ( طريقة اختيار مهمات التدقيق :

الطريقة الـرئيسية إلجراء مراجعـة ضمان اجلودة تكون من خالل تفحص
ملفات أوراق العمل. لذا، مـن املستحسن اختيار جمموعـة مهمات متنوعة متثل
خمتلف فئات أنواع التدقيقات، ومن فرق تدقيق خمتلفة من أجل تقييم مدى توّحد

تطبيق هنج وعمليات التدقيق بني الفرق.
)ب( معايري اختيار ملفات التدقيق :

خيتار فريق مراجعـة ضمان اجلودة عّينة من امللفات من أجل املراجعة، وهذا
يعتمد على عدد ُمـراجعي ضمان اجلودة املشاركني وذلك الستكمال املراجعة يف
اإلطـار الزمين احملدد. تتكون العّيـنة النموذجية من ملفـات التدقيق اليت تستويف

الشروط األساسية التالية:
_ مهمات التدقيق املصنفة على أهنا ذات خطورة عالية.

_ املصلحة العامة.
_ مهمات التدقيق الكبرية أو املعقدة.

_ السياسات أو النظم احملاسبية املعقدة.
_ مهمات التدقيق اليت استهلكت وقتا و/أو موارد كبرية.

_ وجود تغيري كبري يف الرأي املهين للتدقيق من سنة ألخرى.
_ مهمات التدقيق اليت مت فيها التعاقد مع مدققني خارجيني.

_ تغطية كافية لفرق ومسئويل التدقيق.
4 _ 4 _ 2 : املعلومات املطلوبة للمراجعة ومصادرها :

قـبل تنفيذ مراجعة ضـمان اجلودة على ملف أوراق عمل جهـة ما، ينبغي على
امُلراجعني احلصول على بعض املعلومات عن هذه اجلهة، وهي موضحة يف اجلدول أدناه.
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مصادر وطرق مجع املعلومات املطلوبة للمراجعة

4 _ 4 _ 3 : مراجعـة امللفـات :
قبل مراجعـة امللفات، من املهم أن يفهم املثراجع جيدًا مستجدات ممارسات
جهاز الرقابـة وأدلته وإجراءاته يف تنفيذ مهمات التدقيق.   وال بد أيضًا أن يكون
امُلراجع مدركًا وعلى دراية مبضمون وتصميم ملفات أوراق عمل مهمات التدقيق

اليت ستتم مراجعتها.
يتم إجراء مراجعة ضمان اجلودة باستكمال قائميت التحقق  checklists املتمثلتني
يف امللحـق 2 "استبيان ضمان جودة التدقيق املايل" وامللحق 3 "استبيان ضمان جودة
تدقيق األداء". كما ميكن للُمراجع اختيار القيام بإعادة تأدية  re-performance بعض
إجراءات التـدقيق مرة أخرى إّما من خالل تتبع مقتـطفات ذات الصلة من التقرير
السنوي املتعلق باجلهة اخلاضعة للتدقيق إىل املالحظات املوثقة يف ملف أوراق العمل،

الواردة يف ملف ورقة عمل، أو من خالل التتبع يف االجتاه املعاكس.
وملساعـدة امُلراجع يف فهم طبيعة األمور الـواردة يف االستبيانني املذكورين
أعاله، يقوم اجلدول أدناه بتلخيص القضايا اليت تناوهلا االستبيانان املذكوران أعاله.
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يف مرحلة التخطيط، فإن بعض البنود
اليت حتتاج إىل التحسني عادة هي:

•اكتمال/وجـود خطابات االرتباط
. Engagement Letters

• اكتمال/وجود امللفات الدائمة.
• مراعـاة غري كافية/مدروسة حلجم

وتركيبة فريق التدقيق.
• اكتمال/وجود خطة التدقيق.

• تـوجيهات صادرة املسئولني جبهاز
الرقابة مل تنفذ.

• ما إذا مت تقييم املخاطر.
• دليل علـى تقييم عمل الـتدقيق

الداخلي.
• مـا إذا كانت امللفـات تشري إىل
جدولـة فريق التدقيق والوقت املقدر

وإثباتات اإلشراف/التوجيه.
• عدم كفاية املـعلومات عن مدى
املعرفة اليت كـّوهنا فريق التدقيق عن

اجلهات اخلاضعة للتدقيق.
• التوثيق.

• قلة/انعدام املراجعة بسبب التغيريات
يف فريق التدقيق.

• التغيريات يف طاقم الفريق مل تنعكس
يف امللفات خالل فترة التدقيق.

• دليل التدقيق املعتمد.
• تعـليمات وتـوجيهات

سياسة التدقيق.
• األنظمة والقوانني.

• خطة التدقيق املعتمدة.
• أدوات الدعم التقنية.

• أوراق العمل.

• دليل التدقيق املعتمد.
• سـياسـات وإجراءات

وتوجيهات اإلدارة.
• خطة التـدقيق املعتمدة
)طـاقم الفريق واجلـدولة

والزمن املقدر(.

العمل خمـطط بشكل
كـاف وأن قضـايا
Audit التــدقيق
 Issues قـــد مت

حتديدهـا على أساس
اخلـطورة وارتبـاطها
بقانون جهـاز الرقابة
وأمهية وقابلية التدقيق.

توفر عدد وتنّوع كاف
من املدققني لـلمهمة
لتنفيذها بفعالية وكفاءة.

ختطط التدقيق

توفري أعضاء
فريق التدقيق

1

2
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نقص األدلـة املتعلقة بالـتسوية بني
رصيد احلساب وعّينة السكان كما مت
اشتقـاقه من تقنيات التدقيق مبساعدة

. CAATs احلاسوب

يف مرحلـة العمل امليـداين، بعض
القضايا اليت قد تدرج للتحسني هي:

Lead كفـاية اجلداول الـرئيسية•
 Schedules يف امللفات.

• فيما إذا كانت أوراق العمل تظهر
فترة التدقيق املغطاة.

Audit فيما إذا كان نطاق التدقيق •
 Scope حمددا.

• فيما إذا كان نظام املعلومات مقّيمًا.
• فيما إذا كـان الفهرس مرتبطا مع

أوراق العمل.
• فيما إذا مت إدراج مواد غري مرتبطة.
• فيما إذا مت توقيع أوراق العمل من

قبل امُلراجعني.
Tick فيما إذا مت شرح نقاط التأشري•

Marks أو األعمال املنجزة.
•فيما إذا كـانت قائمـة املراجعة/
التـحقق Checklist للُمـراجع

موجودة يف امللف.
• فيما إذا كانـت القضايا األساسية

متضمنة يف التوصيات.

برامج أدوات الدعم.

• دليل التدقيق املعتمد.
• خطة التدقيق املعتمدة.

• بـرامج االختبار/الفحص
املعتمدة.

• تقارير سري العمل.
• أدلة العينات.

• أدوات إلكترونية.
• أوراق العمل.

أدوات تـكنولـوجيا
املعلومات املناسبة متاحة
يف جهاز الرقابة كإجراء
لتحسني جودة التدقيق.

جترى مجـيع عمليات
التـدقيق مع مـراعاة
حتـقيـق الكفــاءة
واالقتصـاد يف الوقت
املـستهلـك واملوارد
املستخدمة وفقا لاللتزام
القانـوين والسياسات
واملمارسات اليت يتبعها

جهاز الرقابة.

أدوات تكنولوجيا
املعلوات

إجراء التدقيق

3

4
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• اآلراء املقدمة مـن خرباء الطرف
الثالث غري متضمنة يف امللفات.

• مل يتم التحقـق من أوراق اعتماد
خرباء الطرف الثالث.

• ال يـوجد دليل علـى املراجعة يف
مجيع أوراق العمل.

• مل تتم املراجعـة قبل إصدار تقرير
التدقيق.

• دليل التدقيق املعتمد.
• سـياسـات وإجراءات

وتوجيهات التدقيق.
• التقارير املتخصصة.

• أوراق العمل.

• دليل التدقيق املعتمد.
• سـياسات وتـوجيهات

وإجراءات جهاز الرقابة.
• السـياسات والتوجيهات

املتعلقة باملوارد البشرية.
• أوراق العمل.

يتـم طلب املشورة من
اخلرباء واملختصني ذوي
الكـفاءة املـناسـبة
واملـهارات واملعـرفة
والقرار والسلطة لضمان
العنـاية الالزمة والرأي
املوثوق عند التعامل مع
القضايا غري العادية وغري

املألوفة واملعقدة.

• أعضاء فريق التدقيق
يتلقون مـستوا مناسبا
من القيـادة والتوجيه
حبيث يتـم تشجيعهم
على توظيف إمكانياهتم
وضمـان أن عمليات
التدقيق مـنجزة على

حنو جيد.
• توفر اإلشراف الكايف
لفريق التدقيق لضمان أن
عمليات الـتدقيق تنفذ

على النحو الصحيح.
• أن مجيع أعمال التدقيق
قد متت مراجعتها من قبل
املسئولـني قبل الصياغة
النهائيـة لآلراء املهنية

والتقارير.

املشورة
والنصيحة

اإلشراف
واملراجعة

5

6
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القضايا املثارة بشأن تقرير التدقيق قد
تتضمن ما يلي:

Manage- وجود خطاب اإلدارة •
 ment Letter الـنهــائـي

)املالحظات والتوصيات(.
• فيما إذا كانت األمور املهمة قد مت

تلخيصها لعناية امُلراجع.
• مقترحات ملدير التدقيق حول مهمة
التدقيق: جيب أن يقدم فريق املراجعة
مقتـرحات إىل مدير الـتدقيق/مدير
إدارة التدقيق ليأخذها يف االعتبار من

أجل تطوير عمليات اإلدارة.

• دليل على أن املراجعة املنجزة مل تتم
وفقـا ملعايري التدقـيق املعتمدة/دليل

التدقيق املعتمد.
• أوراق العمل ذات روابـط داخلية

 Cross Referenced ضعيفة.

• دليل التدقيق املعتمد.
• سـياسـات وإجراءات

وتوجيهات جهاز الرقابة.
• مراجعة أوراق العمل من
قبل كبار املـسئولني جبهاز

الرقابة.

• معايري التدقيق.
• دليل التدقيق املعتمد.

• سـياسات وتـوجيهات
وإجراءات جهاز الرقابة.

• أوراق العمل.

يـتم احلصـول على
األدلـة/الرباهني الكافية
واملناسبـة والصحيحة
وذات العالقـة لتقدمي
أساس معقـول لدعم
النتيجة املقدمة يف تقرير

التدقيق.

نظـام التوثيق خمصص
لـضمــان أن مجيع
عمليات التدقيق مسجلة
ومتاحـة لعمـليات
املتـابعـة الالحقـة
ولعملـيات التـدقيق

املستقبلية.

األدلة / الرباهني

التوثيق

7
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4 _ 5 : حتليل املعلومات :
يتم حتليل املعلومات اليت مت احلصول علـيها من استبيان ضمان اجلودة ومن
مصـادر أخرى بغرض إعداد تقرير عن نقاط الضعف اليت متت مالحظتها، وتوّجه
إىل رئيس جهاز الرقابة و/أو املسئولون املعنيون )الوكالء املساعدون للتدقيق و/أو
مدراء إدارات التـدقيق و/أو مدراء التدقيق(. ميكن أن تكون املعلومات الواردة يف
عمود "املالحظات" يف امللحق 2 "استبيان ضمان جودة التدقيق املايل" وامللحق 3
"استبيان ضمـان جودة تدقيق األداء" مفيدة جـدًا يف مرحلة التحليل. مللء هذا
الـعمود، قد يكون من الضروري أن يقوم فريق ضمان اجلودة مبقابلة بعض أعضاء
فريق التدقيق أو حىت اإلدارة العليا، باإلضافة إىل مراجعة الوثائق، ليكون قادرًا على

حتليل األسباب اجلذرية لعدم االلتزام بدليل التدقيق و/أو معايري التدقيق املعتمدة.
4 _ 5 _ 1 : توثيق املالحظات :

حيتاج فريق مـراجعة ضمان اجلـودة إىل استخدام منوذجـني/استمارتني يتم
تصميمهما لتوثيق مالحظات املراجعة والتعامل معها، حيث ميكن تسمية األول "منوذج
تسجيل املالحظة الفردية ملـراجعة ضمان اجلودة" والثاين "منوذج ملخص مالحظات

مراجعة ضمان اجلودة". توّضح الفقرات أدناه حمتويات ومتطلبات هذين النموذجني.
منوذج تسجيل املالحظة الفردية :

يوثق هـذا النموذج التفاصيل املتعلقة بـاملالحظات اليت تكون سلبية )نقاط
الضعف( وفقًا للملحق 2 "استبيان ضمان جودة التدقيق املايل" وامللحق 3 "استبيان

ضمان جودة تدقيق األداء". وتتمثل حمتويات هذا النموذج فيما يلي:
) أ ( الرقم املرجعي للنموذج.

)ب( اسم وتوقيع امُلراجع.
)ج( تاريخ إعداد النموذج.
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) د ( اسم اجلهة اخلاضعة للتدقيق.

)هـ( الفترة الزمنية ملهمة التدقيق.
) و ( الرقم املرجعي الستبيان ضمان اجلـودة والبنود املعنية باملالحظة )يضم هذا
مرجعًا مـرّكبا يتكون من الرقم املرجعي املخصص لالستبيان املكتمل وأرقام

البنود املختلفة املعنية يف االستبيان(.
) ز ( اسم وتوقيع مدير التدقيق / مدير إدارة التدقيق والتاريخ.

)ح( مرحلة مهمة التدقيق املعنية باملالحظة )التخطيط / التنفيذ أو العمل امليداين /
التقرير(.

)ط( تفصيل املالحظة السلبية؛ جيب كتابتها بشكل دقيق، مبا يف ذلك طبيعة ونطاق
املالحظة. تسـتنبط املالحظة من نتائج امُلراجع بـالرجوع إىل معايري التقييم
املـناسبة، بناًء على متطلبات معـايري اجلودة احملددة يف االستبيان وباستخدام
احلكم املهين وخربة امُلراجع. وختتلف معـايري التقييم وفقًا للمجال الذي تتم
مراجعته وأهداف التدقيق، فقد تكـون املعايري هي السياسات واإلجراءات
وأدلة التدقـيق واملعايري األخرى املعتمدة جبهاز الـرقابة، وقد تشمل املعايري

األخرى متطلبات القوانني واللوائح والعقود وما شاهبها .
)ي( فئة اخلطأ/املشكلة، باستخدام التصنيف التايل:

ـ خماطر عالـية : تشري إىل اإلخفاقات اجلوهـرية حيث يكون على سبيل
املثال، الرأي املهين للتدقيق أو االستنتاجات الرئيسية غري صحيحة.

ـ خماطر متوسطة : تشري إىل األماكن اليت يتم فيها حذف املعلومات املقدمة
لقارئ تقرير التدقيق، أو إىل املعلومات اليت ليس من املهم تضمينها.

ـ خمـاطر منخفضة : مسائل أخـرى مثل التربيط الضعيف يف أوراق ملف
التدقيق أو انعدام ما يثبت مراجعتها.
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)ك( الـتأثريات؛ جيب اإلجابة علـى السؤال "ما هي اخلطـورة اليت تكشفها نقاط
الضعف؟"، حـيث يتم حتديد التأثري الفعلي أو احملتمل. وميكن احلكم على أمهية
تلك التأثريات يف ما يتعلق مبدى ونوعية املخاطر اليت قد يتعرض هلا جهاز الرقابة

نتيجًة للتهاون يف مستويات اجلودة واالستمرار يف املمارسة السلبية احلالية.
)ل( العوامل املسّببة: جيب توضيح إجابة السؤال "ملاذا هناك احنراف عن املتطلبات؟".
فمن خالل املناقشة مع فريق التدقيق / مسئويل إدارة التدقيق، جيب على امُلراجع
حتديـد األسباب الكامنة وراء الظروف غـري امُلرضية. إن التعرف على العوامل

املسببة يساعد امُلراجع يف حتديد اإلجراء التصحيحي الالزم )التوصية(.
) م ( التوصية : بعد استيعاب العـوامل املسببة، جيب أن يصل امُلراجع إىل نتيجة
لإلجابة على "مـا الذي يتوجب القيام به؟" يف صيغة توصية مناسبة وعملية.
وجيب أن تكون العالقة بني التوصية واملالحظة املعنية والعوامل املسببة واضحة

ومنطقية، وجيب أن حتدد التوصية األمور اليت حتتاج للتغيري أو التصحيح.
) ن ( تعليق مدير التدقيق / مدير إدارة التدقيق.

منوذج ملخص مالحظات مراجعة ضمان اجلودة :
بعد االنتهـاء من توثيق "مناذج تسجيل املالحظـات الفردية ملراجعة ضمان
اجلودة"، حيتاج فريق املراجعـة إىل جتميع وتلخيص مجيع املالحظات )مبا يف ذلك
املالحظات اإلجيابية( يف "منوذج ملخص مالحظات مراجعة ضمان اجلودة"، الذي
ميكن استخدامه مباشرة كأساس لتـقرير مراجعة ضمان اجلودة. وتتمثل حمتويات

هذا النموذج فيما يلي:
) أ ( الرقم املرجعي للنموذج.

)ب( اسم وتوقيع امُلراجع.
)ج( تاريخ إعداد النموذج.
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) د ( اسم اجلهة اخلاضعة للتدقيق.
)هـ( الفترة الزمنية للتدقيق.

) و ( املالحظات اإلجيابية )حسب مراحل التدقيق الثالثة؛ التخطيط والتنفيذ/العمل
امليداين والتقرير(؛ ذكر املمارسات اجليدة )نقاط القوة( لفريق التدقيق، وذلك
بناء على الردود / التعلـيقات اإلجيابية الواردة يف استبيان املراجعة املستكمل

)مع ذكر األرقام املرجعية للبنود املعنية يف االستبيان(.
) ز ( املالحظات السلبية )حسب مراحل التدقيق الثالثة؛ التخطيط والتنفيذ/العمل
امليداين والتقرير(؛ ذكر املمارسات غري اجليدة )نقاط الضعف( لفريق التدقيق،
وذلك بناء على الردود / التعـليقات السلبية الـواردة يف استبيان املراجعة

املستكمل، ومتضمنة ما يلي:
ـ الرقم املرجعي للبند املعين يف استبيان ضمان اجلودة.

ـ املالحظة.
ـ فئة اخلطأ / املشكلة )خماطر عالية، أو خماطر متوسطة، أو خماطر منخفضة(.

ـ العوامل املسببة.
ـ التأثيـر.
ـ التوصية.

ـ تعليق مدير إدارة التدقيق / مدير التدقيق.
صيغة تقرير مراجعة ضمان اجلودة على مستوى مهمة التدقيق :

ميكن تعديل "منوذج ملخص مالحظات مرجعة ضمان اجلودة" إلتباع صيغة
التقرير النموذجي. وقد يتضمن التقرير ما يلي:

) أ ( جدول احملتويات.
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)ب( املقدمة : تفّسر خلفية تقرير مـراجعة ضمان اجلودة، وحتتوي على أهداف
عمل مراجعة ضمان جودة، وتعطي املقدمة معلومات تفصيلية عن الغرض من

عمل املراجعة.
)ج( النهج واملنهجية املستخـدمة : يشمل ذلك العمل الفعلي املنجز واإلجراءات

املتبعة من قبل فريق مراجعة ضمان جودة، ومتضمنة ما يلي:
ـ التقنيات املستخدمة يف مجع البيانات الرئيسية.

ـ قيود / حمّددات النهج، إن وجدت.
) د ( املالحظات : يف هذا القسم، جيب علـى فريق املراجعة تضمني البنود التالية
يف كل مرحلة من مراحل التدقيق الرئيسية )التخطيط والتنفيذ / العمل امليداين
وإعداد التقرير( وأمـور عامة )كاإلشراف، واعـتبارات التدقيق األخرى،

واألطراف ذات العالقة، واستخدام عمل مدققني آخرين، اخل(:
ـ املالحظات االجيابية )نقاط القوة(؛ ملخص املالحظات االجيابية.

ـ جماالت التحسني / التطوير ملخص املالحـظات السلبية الرئيسية )نقاط
الضعف( مبا يف ذلك فئة اخلطأ / املشكلة )خماطر عالية، أو خماطر متوسطة،

أو خماطر منخفضة(، والتأثريات، والعوامل املسّببة، والتوصيات.
)هـ( االستنتاج العام؛ رأي فريق املراجعة بعد دراسة كافة املعلومات املتعلقة هبذه

املالحظات.
) و ( ردود اإلدارة؛ تعليقات إدارة التدقيق على االستنتاج العام والتوصيات.

4 _ 5 _ 2 :  ختليص املالحظات والتغذية املرتدة مع املسئولني :
جيب على فريق املراجعة االجـتماع مع فريق التدقيق ملـناقشة املالحظات
والتـأكد من أهنا مفهومة بشكـل واضح. وإذا لزم األمر، ينبغي تصحيح جوانب

القصور اليت حددها فريق التدقيق يف أوراق العمل.
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االستعداد ملناقشة ملخص املالحظات مع مدير إدارة التدقيق و / أو مدير التدقيق:
بعد استالم التغذية املرتدة وإعداد مسودة تقرير املراجعة، تكون اخلطوة التالية
هي عرض موجز ملالحظات املراجعة على مدير إدارة التدقيق و / أو مدير التدقيق.
وجيب على فريق املراجعة النظر يف اجلوانب التالية قبل استعراض موجز املالحظات:
) أ ( مـراجعة "مناذج تسجيل املالحظات الفردية ملراجعة ضمان اجلودة" و"منوذج

ملخص مالحظات مراجعة ضمان اجلودة" واالتفاق على املالحظات.
)ب( االتفاق علـى طريقة عرض / تقدمي املالحظـات، سواء كتابًة أو شفهيًا أو

كليهما، وحتديد فيما إذا كانت الوسائط البصرية  visual aids مطلوبة.
)ج( حتديد موعد مع مدير إدارة التدقيق و/أو مدير التدقيق لالجتماع.

) د ( حتديد الوثائق املراد تضمينها يف االجتماع.
)هـ( االتفاق بني فريق املـراجعة على الشخص الذي سيقود املناقشة يف االجتماع،
والشخص الذي جيب أن يسجل التعليقات والنتائج اليت خيلص إليها االجتماع.

) و ( النقاش بني فريق املراجعة واالتفاق فيمـا إذا كانت القضايا املراد مناقشتها
جيب توفريها ملدير إدارة التدقيق و/أو مدير التدقيق قبل االجتماع.

) ز ( االتفاق على تسلسل عرض القضايـا، ومن املستحسن أن تبدأ مبمارسات
التدقيق اجليدة قبل تسليط الضوء على نقاط الضعف.

مناقشة ملخص املالحظات مع مدير إدارة التدقيق و / أو مدير التدقيق :
من أجل وضع الصيغة النهائـية لتقرير مراجعة ضمان اجلودة، من الضروري
مناقشة ملخص املالحظات والتوصيات مع مدير إدارة التدقيق و/أو مدير التدقيق.

اإلرشادات التالية تؤدي إىل جعل املناقشة مقبولة وأكثر فعالية:
ـ أن تكون ملتزما بتوقيت االجتماعات.

ـ أن تبدأ بتقدمي املمارسات اجليدة.
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ـ أن تليها بتقدمي نقاط الضعف.
ـ أن يكون التقدمي موجزًا ومباشرًا.

ـ أن تسجل كافة الردود والتعليقات.
ـ أن تسأل عن وجود أي أسئلة حتتاج للتوضيح.

ـ أن تطلب التعليقات واملقترحات.
ـ أن تشكر املشاركني على تعاوهنم واملساعدة.
ـ إهناء االجتماع بتلخيص ما مت االتفاق عليه.

وعند وجود خالف بشأن املالحـظات، ميكن إتباع العملية املبينة أدناه حلّل
ذلك اخلالف:

) أ ( جيب مناقشة املالحظات مع فريق التدقيق، الذي جيب أن حيدد لكل مالحظة
فيما إذا كان هناك اتفاق/خالف عليها.

)ب( عند الوصول إىل اتفاق على القضايا عالية اخلطورة:
ـ جيب أن يضمن فريق التدقيق معاجلة املسائل يف الوقت املناسب.

ـ جيـب على فريق املراجعة القيام مبراجعة إضافية للتأكد من أن هذه املسألة
قد عوجلت، وجيب أن يبّين ما إذا كـان قد مت حل هذه املسألة بالشكل

الذي يرضيهم والتاريخ الذي أّكد فيه امُلراجع حّل املسألة.
)ج( عند وجـود خالف حول املخاطر العاليـة أو مسائل هامة أخرى، جيب أن
يذكر فريق الـتدقيق بوضوح سبب اخلالف ويضمن أن يّتبع اإلجراء املعتمد
لتسويـة اخلالفات يف الرأي قبل صدور تقـرير التدقيق.   وجيب أن تدرج

تفاصيل هذه اإلجراء يف ملف العمل.
وعند وجـود خالف يف الرأي بني فريق املراجعة وفريق التدقيق، ميكن إتباع

اإلجراءات التالية للتعامل مع اخلالف:
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 أ( عندما يقّدم امُلراجع توصيـات بشأن املالحظات عالية املخاطر اليت مل يوافق
عليها فريق التدقيق ومل يتم حّل هذه املسألة مبا يرضي امُلراجع، ال يتم إصدار
تقـرير املراجعة حىت يتـم حّل هذه املسألة مـن قبل اإلدارة العليا )الوكيل

املساعد للتدقيق و / أو وكيل جهاز الرقابة(.
 ب( حىت بوجود العملية املعتمدة لتسوية اخلالفات يف الرأي، قد ال يتم الوصول
إىل قرار يف األمور املثرية للجدل حيث يوجد تفاوت كبري يف اآلراء. يف حالة
عدم التمكن من التوصـل إىل توافق يف اآلراء، قد يكون من الضروري قيام
رئيس جهاز الرقابة بتوّلي مسؤولية اختاذ القرار النهائي. وإذا كان أحد أعضاء
فريق التدقيق أو أي شخص مشارك يف حّل اخلالف يف الرأي ال يزال رافضًا
هلذا القرار، جيوز له أن يستبعد نفسه عن حّل هذه املسألة، وينبغي أن تتاح له

فرصة توثيق أن اخلالف ما زال قائمًا.
4 _ 5 _ 3 : االجتماع النهائي مع املسئولني :

خالل االجتماع النهائـي، يؤكد قائد فـريق املراجعة بأنه مت حّل مجيع أوجه
القصور اليت مت حتديدها خالل عمـلية املراجعة، ويقّدم توثيقا )كمذكرة( هبذا الصدد
إىل فريق التدقيـق. كما جيب على فريق التدقيق وفريق املراجعة إعداد قائمة بالدروس
املستفادة وتقاسم هذه املعلومات مع غريهم من املوظفني الذين يقومون بأعمال تدقيق

مماثلة.
4 _ 6 : التقرير السنوي ملراجعة ضمان اجلودة :

جيب على رئيـس وحدة ضمان اجلودة إصدار تقـرير سنوي لكامل جهاز
الرقابة حول قضايا اجلودة، وجيب أن يـقّدم هذا التقرير إىل رئيس جهاز الرقابة.

وجيب أن يتضمن التقرير ما يلي:
) أ ( املقدمة.
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)ب( املعلومات اإلحصائية )على سبيل املثال عدد املراجعات اليت أجريت وجنحت
مقارنة بالسنوات السابقة( إلظهار االجتاهات السائدة.

)ج( أهداف ونطاق وهنج املراجعات.
) د ( الفترات املغطاة )أي الفترات اليت مت إجراء املراجعات فيها(.

)هـ( أحجام العينات ومراجعيها.
) و ( ملخص للمالحظات )مع التركيز على القضايا املشتركة/املتشاهبة(.

) ز ( املسّببات.
)ح( التوصيات وخطط العمل ملعاجلة أوجه القصور، مبا يف ذلك االحتياجات التدريبية.

)ط( اخلامتـة.
4 _ 7 : أعمـال املتابعـة :

جيب على فرق التدقيق وإداراهتا اليت متت مراجعتها إعداد خطط عمل ملعاجلة
أوجه القـصور. وجيب أن حتّدد هذه اخلطط تفاصيل اخلطوات ومن سيؤديها وأين
ومىت. كما جيب استشارة وحدة ضمان اجلودة بشأن هذه اخلطط ومن مث اعتمادها
من قـبل السلطة املناسبة )مدير إدارة الـتدقيق أو الوكيل املساعد أو وكيل جهاز

الرقابة أو رئيس جهاز الرقابة(.
وجيب على فرق التدقيق وإداراهتا رفع تقارير دورية )يستحسن أن تكون ربع
أو نصف سنوية( بـسري تنفيذ خطط العمل ملعاجلة أوجه القصور إىل اإلدارة العليا
جبهاز الـرقابة ووحدة ضمـان اجلودة. جيب على وحدة ضـمان اجلودة القيام

باختبارات للتأّكد من فعالية اإلجراءات التصحيحية املنفذة.
ويتوّجب على جهاز الرقابة استغالل نتائج مراجعات ضمان اجلودة يف حتديد
االحتياجـات التدريبية ملوظفـيه بشكل عام ووضع برامج تدريـبية ملعاجلة هذه

االحتياجات.
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املالحـــق





امللحـق ) 1 (
استبيان ضمان اجلودة

مراجعة املستوى املؤسسي جلهاز الرقابـة

إذا كانت النتائج خبصوص أمر معني إجيابية ، ينبغي كتابة )نعم( .
أما إذا كانت النتائج سلبية، فينبغي كتابة "ال"، على أن يضاف بعد ذلك السبب/التفسري
املناسـب يف عمود املالحظات.   ويف مثل هذه احلالة، ينبغي اإلشارة إىل حماضر مناقشة
النتائج مع اإلدارة.   وقد تكون هناك حاالت يكون اجلواب فيها على السؤال هو "ال"
ولكن الوضع ال يـزال ضمن نطاق املعايري الـدولية لألجهزة العليا للـرقابة واحملاسبة
)اإلنتوسـاي( )مثل عدم االلتزام مبنهجية جهاز الـرقابة، وإن ظلت احلالة ضمن نطاق

معايري اإلنتوساي(. وجيب تثبيت ذلك بوضوح واإلبالغ عنه وفقا لذلك.
وإذا كان السؤال ال ينطبق، فينبغي كتابة "ال ينطبق" مع كتابة تفسري كاٍف.
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اإلدارة / القسم / الوحدة
اسـم املديـر

فتـرة املراجعـة
تاريخ مناقشة النتائـج

توقيـع املديـر

توقيـع املراجـع

التاريـخ

التاريـخ



أواًل : االستقاللية واإلطار القانوين )شاماًل للمتطلبات األخالقية( :
جيب أن ينّص الدستور على وجـود جهاز الرقابة وتعيني رئيسه. وجيب أن
ختضع مجيع اهليـئات العامة واملؤسسات ذات الصلة للتدقيق من قبل جهاز الرقابة.
وينـبغي أن يتمتع جهاز الرقـابة حبق االطالع على السـجالت والوثائق املتعلقة

باإلدارة املالية وأن يكون قادرًا على تنفيذ األنواع املختلفة من عمليات التدقيق.
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Independence  االستقالليـة
1 _ هل رئيس جهاز الرقابة معّين من قبل السلطة

التشريعية )كالربملان(؟
)إذا كانت اإلجابة ال ، يرجى التوضيح(

2 _ هل هناك مدة حمـددة لتويل رئيس جهاز
الرقابة هذا املنصب؟

)إذا كانت اإلجابة نعم ، يرجى التوضيح(

3 _ هل رئيس جهاز الرقابة واملوظفني "منسويب"
اهليئات الزميلـة لديهم احلصانة القانونية يف أداء

واجباهتم يف الظروف العادية؟
 )إذا كانت اإلجابة ال، يرجى التوضيح(

4 _ هل يقّدم جهاز الرقابة ميزانيته مباشرة إىل
السلطة التشريعـية )كالربملان( دون املرور عرب
وزارة املالية، وهي جهـة خاضعة لتدقيق جهاز

الرقابة؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مالحظـات مرجع أوراق
العمـل
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5 _ هل حيق جلهـاز الرقابـة استخدام األموال
املخصصة له وإعادة ختـصيصها حتت بند ميزانية
مستقل والقيام بذلك بالطرق اليت يعتربهنا مناسبة؟

6 _ هل تتم مراجعة ميزانية جهاز الرقابة واملوافقة
عليها من قبل الربملان؟

 )إذا كانت اإلجابة ال، يرجى التوضيح(

7 _ هل يتمتع جهاز الـرقابة باحلرية يف حتديد
طبيعة هيكله التنظـيمي وعمليته الوظيفية دون

تدخل خارجي؟

8 _ هل استقالليـة رئيس جهـاز الرقـابة
منصوص عليها يف الدستور أو قانون إنشائه؟

 )إذا مل يكن كذلك، يرجى تقدمي التفسريات
املتعلقة بأساس استقالل رئيس جهاز الرقابة(

9 _ هل يوفر القانون احلماية لرئيس جهاز الرقابة
فيما يتعلق بتقرير التدقيق الذي يصدره؟

)يرجى ذكر الفقرة ذات الصلة من ذلك القانون(

10 _ هل إجـراء تنحية رئيس جهـاز الرقابة
منصوص عليه يف الدستور أو القانون؟

11 _ هل يتمتع موظفو التدقيق يف جهاز الرقابة
باالستقاللية عن أي جهات خاضعة للتدقيق )أي
أهنم ال يعملون حلساب اجلهة اخلاضعة للتدقيق(؟
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Legal Mandate )التكليف )اإلطار القانوين
1 _ هل هناك نص دستوري فيما يتعلق بتعيني

رئيس جهاز الرقابة؟
2 _ مـا هو األساس القانـوين لتكليف جهاز

الرقابة؟
) أ ( الدستور.

)ب( قانون خاص آخر غري الدستور.
)ج( آخر )يرجى ذكره(.

3 _ هل يقّدم جهاز الرقـابة تقريره الدوري/
السنوي للربملان؟

 )إذا كانت اإلجابة ال، يرجى التوضيح(.
4 _ ما هي اجلهة املسئولة عن تقييم ما إذا كان

جهاز الرقابة يؤدي واجبات تكليفه؟
) أ ( السلطة التشريعية )كالربملان(.

)ب( رئيس الدولة.
)ج( وزارة املالية.

) د ( أخرى )يرجى ذكرها(
5 _ هل لدى جهاز الـرقابة سلـطة تدقيق

اجلهات التالية؟
)ضع عالمة ؟ مقابل اجلهات اخلاضعة للتدقيق(

) أ ( احلـكومة االحتاديـة أو الوطنية )وزارات
وإدارات احلكومة - األجهزة التنفيذية( 
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)ب( اجلهات التشريعية.
)ج( األجهزة القضائية للدولة.
) د ( وكاالت االستخبارات.

)هـ( القوات املسلحة.
) و ( الشرطة.

) ز ( اهليئات احلكومة احمللية )املدن واملقاطعات
والبلديات(.

)ح( املؤسسات/الشركات اليت متلكها احلكومة
أو تسيطر عليها.

)ط( اهليئـات/اجلهات املستـقلة اليت ال متلكها
احلكومة ولكن يـتم متويلها بشكل أساسي من

قبل احلكومة أو من موازنة الدولة.
)ي( املؤسسـات األجنبية اليت تـرتبط الدولة

باتفاقات مشاريع مشتركة معها.
)ك( املؤسسات املتـعاقد معها على أداء وتوفري

خدمات عامة.
) ل ( أخرى )يرجى ذكرها(.

6 _ هل يتمتع جهاز الرقابة حبّرية الوصول غري
املقيدة إىل املعلومات؟

7 _ هل هناك نص دستوري يتعلق بتعيني رئيس
جهاز الرقابة؟

8 _ هل لدى جهاز الرقـابة تكليف تشريعي
لتنفيذ األنواع التالية من التدقيق؟
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 )ضع عالمة ؟ مقابل األنواع املغّطاة(
) أ ( التدقيق املايل.

)ب( تدقيق االلتزام بالقوانني واألنظمة.
)ج( تدقيق األداء/القيمة مقابل املال.

) د ( التدقيق املتـزامن/املصاحب )مثل التدقيق
خالل تنفيذ مشروع ما(.

)هـ( تدقيق تقنية املعلومات.
) و ( التدقيق البيئي.

) ز ( تدقيق اخلصخصة.
)ح( أخرى )يرجى ذكرها(.

9 _ هل عمليـات التدقيق املـذكورة أعاله
مذكورة بشكل حمدد يف تكليف جهاز الرقابة؟

 )إذا كانت اإلجابة ال، يرجى التوضيح(.
10 _ هل هناك جهات ال ختضع لتدقيق جهاز

الرقابة؟
 )إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ذكرها(

11 _ هـل يتمتع موظفو جهاز الـرقابة حبّرية
الوصول غري املقيدة إىل املعلومات؟

 )إذا كانت اإلجابة ال، يرجى التوضيح(
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Ethical Requirements املتطلبات األخالقية
1 _ هل يضع جهاز الرقابة سياسات وإجراءات
هتدف إىل تزويـده بتأكيدات معقولة بأن جهاز
الرقابة وموظفيـه يلتزمون باملتطلبات األخالقية

ذات الصلة، مثل ما يلي:
) أ ( الزناهة.

)ب( املوضوعية.
)ج( الكفاءة املهنية والعناية الواجبة.

) د ( السرية.
)هـ( السلوك املهين؟

2 _ هل يضع جهاز الرقابة سياسات وإجراءات
هتدف إىل تزويـده بتأكيدات معقولة بأن جهاز
الرقابة وموظفيه واآلخرين )عند االقتضاء والذين
خيضعون ملتطلبـات االستقالل كاخلرباء الذين
يتعاقـد معهم جهاز الـرقابـة وغريهم من
املوظفني( حيافظون على االستقالل حيثما تشترط
ذلك قواعد السلوك واملتطلبات األخالقية املعنية.
وينبغي أن متّكن هذه الـسياسات واإلجراءات

جهاز الرقابة مما يلي:
) أ ( إبالغ متطلبات االستـقاللية إىل موظفيه
واآلخرين، عند االقتـضاء، ممن خيضعون لتلك

املتطلبات.
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)ب( حتـديد وتقييم الـظروف والعالقات اليت
تشّكل هتديدات لالستقاللية، واختاذ اإلجراءات
املناسبة إلزالة تلـك التهديدات أو ختفيفها إىل
مستوى مقبول عن طريق تطبيق وسائل احلماية،
أو إذا اعتـرب ذلك مناسبا، االنسحاب من مهمة

التدقيق؟
3 _ هل تتطلب السياسات واإلجراءات ما يلي:

) أ ( أن تقّدم مؤسـسات التدقيق اخلاصة، اليت
يتعاقد معها جهاز الرقابة، املعلومات ذات الصلة
مبهمات التدقـيق، مبا يف ذلك نطاق اخلدمات،
لتمكني جهاز الـرقابة من تقييم األثر العام، إن

وجد، على متطلبات االستقالل.
)ب( أن يبادر املوظفون على الفور بإبالغ جهاز
الرقـابة عن الظـروف والعالقات اليت تشّكل
هتديدا لالستقاللية ليتم اختاذ اإلجراءات املناسبة.

)ج( جتميع وتعميم املعـلومات ذات الصلة إىل
املوظفني املناسبني حبيث:

• يستطيع جهاز الرقابة وموظفيه بسهولة حتديد
ما إذا قد مت تلبية متطلبات االستقاللية.

• يستطيع جهاز الـرقابة احملافظة على سجالته
اخلاصة باالستقاللية وحتديثها.
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• يستطيع جهاز الرقابة اختاذ اإلجراءات املناسبة
فيـما يتعلق بتهـديدات االستقاللـية اليت يتم

معرفتها يف التغيريات احملددة.
4 _ هل لدى جهاز الرقابة سياسات وإجراءات
لتزويده بـتأكيدات معقولـة بأن يتم إخطاره
بـاالنتهاكات ملـتطلبات االستقاللـية وباختاذ

اإلجراءات املناسبة حلل مثل هذه احلاالت؟
5 _ هل حيصل جهاز الرقابة، سنويا على األقل،
على تأكيدات كتابيـة بشأن االلتزام بسياساته
وإجراءاته اخلاصة باالستقاللية من مجيع املوظفني

املطلوب أن يكونوا مستقلني؟
6 _ هل لدى جهاز الرقابة معايري لتحديد احلاجة
إىل ضمانـات للحد من خماطـر توّطد العالقة
واأللفة مع اجلهة اخلـاضعة للتدقيق إىل مستوى
مقبول وذلك عند استخدام نفس كبار املوظفني

يف مهمة تدقيق لفترة طويلة من الزمن؟
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ثانيـًا : املـوارد البشريـة :
جيب على جهاز الرقـابة وضع السياسات واإلجـراءات املصممة لتزويده
بالتأكيدات املـعقولة بأن لديه العدد الكـايف من املوظفني بالقدرات والكفاءات

وااللتزام باملبادئ بالقدر الالزم ألداء أعمالـه .

عــام  :
1 _ هل وضع جهاز الرقابة سياسات وإجراءات
لتزويده بتأكيـدات معقولة بأن لديه العدد
الكـايف من املوظفني ممن يتمتعون بالقدرات
والكفاءة وااللتزام باملبادئ األخالقية الالزمة
ألداء عمليات التـدقيق وفقا للمعايري املهنية
واملتطـلبات التنظيمية والقـانونية السارية،
ولتمكينهم من إصدار التقارير املناسبة يف كل

الظروف؟
Moni- 2 _ حيث تشري نتائج إجراءات املراقبة
 toring إىل أن تقريـر التدقيق قد ال يكون
مالئمًا أو أنه قد مت إغفال بعض اإلجراءات
أثـناء أداء مهمة التـدقيق، هل لدى جهاز
الرقابـة سياسات تـتطلب اختاذ إجراءات
لاللتـزام باملعايري املهنية واملتطلبات التنظيمية

والقانونية ذات الصلة؟
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3 _ هل يقوم جهاز الرقابة، على األقل سنويا،
بتعميم نـتائج املراقبة لـنظام ضبط اجلودة
 Quality Control علـى مدراء إدارات
التدقيق وغريهـم من األفراد املعنيني ضمن
جهاز الـرقابة، مبـا يف ذلك رئيس جهاز

الرقابة؟
4 _ هل يوجد يف جهاز الرقابة مكتب أو قسم
أو شخص مسئول عن إدارة املوارد البشرية؟
5 _ هل يوجد لدى جهاز الرقابة سياسات إلدارة

املوارد البشرية يف اجملاالت التالية؟
 )يرجـى وضع عالمة ؟ مقـابل اجملاالت

املوجودة(
) أ ( التوظيف.

)ب( االحتفاظ باملوظفني.
)ج( التطوير الوظيفي والتدريب.

) د ( رفاهية املوظفني.
)هـ( إدارة أداء املوظفني.

6 _ هل لـدى جهاز الرقـابة وصف وظيفي
معتمد لكل وظيفة يف اهليكل التنظيمي؟

7 _ هل يتم حتديث األوصاف الوظيفية بشكل
دائم؟
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التوظيـف :
1 _ عند تعيني املوظفني، هل حيدد جهاز الرقابة
احلـد األدىن من املؤهالت وفقـا للوصف

الوظيفي؟
2 _ هل تتم صياغة متطـلبات الوظيفة حبيث
تتـناسب مع االحتياجـات املختلفة جلميع

الوظائف؟
3 _ هل اعتمد جهـاز الرقابة متطلبات التأهل

ملختلف مستويات املوظفني واإلدارة؟
4 _ هل هناك كفاءات ومهارات كافية متوفرة

لتلبية متطلبات تنفيذ توكيل جهاز الرقابة؟
5 _ هل يتم التوظـيف بطريقة تسمح لإلدارة
بتلبية احتياجات التدقيق على حنو كاف يف

تلك البيئة؟
)ينبغي النظر يف مسائل مثل الشواغر واملستويات
العـامة للمهارات وحـركة تنقالت املوظفني،

وغريها(
االحتفاظ باملوظفيـن :

يف احلاالت اليت حيتاج فيها جهاز الرقابة موظفني
خرباء ليس باإلمكـان تعيينهم على أساس
شروط اخلدمة املـدنية، ينبغي االتفاق على
الترتيبات اخلاصة معهم، األمر الذي يضعهم

خارج نطاق جداول الرواتب العادية.

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات



 _ 123 _

1 _ هل ميثل االحـتفاظ باملـوظفني املؤهلني
مشكلة؟

2 _ هل توجد يف جهاز الرقابة آلية مكافأة مطبقة
حبيث توفر احلوافز للموظفني؟

التطوير الوظيفي والتدريب :
1 _ أي احلوافز التالية يقدمها جهاز الرقابة؟
) أ ( تسمية وتكرمي مدققي السنة املتميزين.

)ب( شهادة التميز لألداء املتميز.
)ج( مكافآت/منافع مالية.

) د ( رواتب وتـرقيات للموظفـني مبنية على
تقييمات الكفاءة واألداء واخلربة.
)هـ( حوافز أخرى )يرجى ذكرها(.

2 _ هل الطرق التالية مستخدمة من قبل جهاز
الرقابة لتطوير القدرات والكفاءات؟

) أ ( التعليم املهين.
)ب( التعليم املهين املستمر.

)ج( اخلربة يف العمل.
) د ( التوجيه التدرييب.

3 _ هل لدى جهاز الرقابة آلية مطبقة لالعتناء
بالتخطيط الوظيفي وفرص التطوير الوظيفي

للموظفني؟
4 _ أي من التخطيط الوظيفي وفرص التطوير

التالية يوفرها جهاز الرقابة للموظفني؟
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)يرجى وضع عالمة ؟ مقابل مجيع النقاط املناسبة(
) أ ( ورش عمل أو ندوات مناسبة.

)ب( دورات مهنية جامعية.
)ج( تغذية مرتدة حول األداء الوظيفي.

) د ( ترقيات على أساس اجلدارة.
)هـ( ترقيات تستند إىل مدة اخلدمة.

) و ( ختّصص.
) ز ( تغذية مرتدة حول األداء مع التوجيه.

)ح( تدوير وظيفي خمطط.
)ط( تعليم مهين مستمر.

)ي( تقاعد متدّرج )على مراحل(.
)ك( تقدمي املشورة املهنية حول املهمات املنطوية
على حتديات، واحتـماالت احلصول على

مزيد من التجارب وإظهار املهارات.
)ل( تقييمات وتقنيات وبرامج ملساعدة املوظفني
يف تقييم اهتماماهتم واستعدادهم وقدراهتم،
وربط املعـلومات املستمدة بوظائف وفرص

عمل ممكنة.
) م ( مواد التوجيه والتطوير الذايت.

) ن ( تقدمي املشورة قبل التقاعد وبعد التقاعد.
5 _ هل توجد يف جهـاز الرقابة آلـية لتحديد
الثغرات التقنية والثغرات يف املهارات اإلدارية؟
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6 _ إذا كانت اإلجابة بنعم على السؤال أعاله،
هل يتخذ جهاز الرقابة تدابري ملعاجلة الثغرات

اليت مت حتديدها؟
7 _ هل لدى جهاز الرقابة معايري حمددة لترقية

ورفع مستوى املوظفني؟
رفاهيـة املوظفيـن :

1 _ ما هي أنـواع الربامج املعمول هبا لتحقيق
رفاهية املوظفني؟

 )يرجى وضع عالمـة ؟ مقابل مجيع النقاط
املناسبة(

) أ ( الرعاية الصحية.
)ب( األنشطة االجتماعية.

)ج( املرافق الترفيهية والرياضية.
) د ( اللياقة البدنية.

)هـ( اإلسكان.
) و ( البيئة اإلجيابية احملفزة.

) ز ( خدمات املشورة.
)ح( أخرى )يرجى ذكرها(.

إدارة أداء املوظفيـن :
1 _ هل يتم تنفيـذ تقييمـات األداء بشكل

منتظم؟
2 _ هل الرواتب مرتبطة باألداء؟
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3 _ هل توجد يف جهاز الـرقابة آلية إلبالغ
املوظفني عن املهـمات الوظيفية أو جماالت

املسئولية املعنية هبم؟
4 _ تعيني فرق التدقيق:

) أ ( هل يقوم جهاز الرقابة بتعيني رئيس لفريق
التدقيق أو مدير تـدقيق لكل مهمة تدقيق
لكي يتحمل املسؤولية عن تلك املهمة نيابة

عن جهاز الرقابة؟
)ب( هل يطّبق جهاز الرقابة سياسات وإجراءات

تتطلب ما يلي:
• إبالغ األعضـاء الرئيـسيني يف إدارة اجلهة
اخلاضعة للتدقيـق واملسئولني عن احلوكمة
بشأن هوية ودور رئـيس فريق التدقيق أو

مدير التدقيق؟
• متتع رئيـس فريق التدقيق أو مـدير التدقيق
بالقدرات والكفاءة والصالحيات الضرورية

والوقت الكايف لتأدية دوره؟
• تعريف واضح ملسؤوليات رئيس فريق التدقيق

أو مدير إدارة التدقيق وإبالغهما بذلك؟
)ج( هل يقوم جهاز الرقابة أيضا بتعيني املوظفني
املناسـبني الذين ميتلكون القدرات والكفاءة
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الالزمة والوقـت الكايف للقيـام مبهمات
التدقيق وفقـا للمعايري املهنـية واملتطلبات
التنظيمية والقانـونية املعنية، ومتكني جهاز
الرقابة من إصـدار تقاريره املناسبة يف كل

الظروف؟
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ثالثـًا : منهجيـة ومعاييـر التدقيـق :
جيب على جهـاز الرقابة وضع إجراءات هتدف إىل تزويده بتأكيدات معقولة
بأنه يتم تنفيذ مهمات التدقيق وفقًا للمعايري املهنية واملتطلبات التنظيمية والقانونية ،

وأن يصدر جهاز الرقابة تقارير تكون مناسبة يف كل الظروف .

املعاييـر  :
1 _ هل اعتمد جهاز الرقابة رمسيا معايري التدقيق

الدولية؟
2 _ من يقرر معايري التدقيق:

) أ ( رئيس جهاز الرقابة.
)ب( جلنة التدقيق.

)ج( هيئة مهنية يف الدولة.
) د ( وزارة املالية.

)هـ( أخرى )يرجى حتديد ذلك(.
3 _ هل هذه املعايري متوافقة مع املعايري الدولية
مثل )معايري االحتـاد الدويل للمحاسبني أو
معايـري اإلنتوساي أو معـايري بلد معني أو

معايري إقليمية(؟
األدلـة واإلرشـادات :

1 _ هل يوجد لدى جهاز الرقابة أدلة تدقيق لتوجيه
املوظفني يف جماالت التدقيق املختلفة مثل:

نعـم / ال
ال ينطبـق

مالحظـات مرجع أوراق
العمـل



) أ ( التدقيق النظامي/املايل.
)ب( تدقيق األداء.

)ج( تدقيق تقنية املعلومات.
2 _ هي هذه األدلة متوافقة مع املعايري املعتمدة؟
 )يرجى مراجعة عّينة من األدلة ومقارنتها مع

املعايري املعتمدة(
3 _ هل تستخدم األدلة فعليا يف عملية التدقيق؟

 )يرجى التحقق من بعض العّينات(
4 _ هل هذه األدلة يف متناول مجيع املوظفني؟

 )يرجى التحقق من عدة موظفني(
5 _ هل يتم حتـديث هذه األدلـة يف فترات

منتظمة؟
 )يرجى مالحظة آخر تاريخ للتعديالت(

6 _ هل توجـد يف األدلة سياسات وإجراءات
هتدف إىل احلفاظ على السرية واحلفظ األمني
وسالمة وسهـولة الوصـول واالسترجاع

لوثائق التدقيق؟
7 _ هل لدى جهاز الرقابة سياسات وإجراءات
بـشأن االحتفاظ بـوثائق التدقـيق لتلبية
احتياجات جهاز الرقابة ومتطلبات القوانني

واألنظمة؟
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أدوات التدقيـق :
1 _ هل يستخدم املوظفون فعال أدوات التدقيق
)مثل قوائم التحقق، أدوات التدقيق مبساعدة

احلاسوب وغريها(؟
2 _ هل يستخـدم جهاز الرقابة برامج للتدقيق
Case ،Team mate ،ACL اآليل )مـثل

 ware وغريها(؟
 )يرجى حتديد ذلك(

تنفيـذ التدقيـق :
1 _ هل يعتمـد جهاز الـرقابة سـياسات
وإجراءات لتزويده بتـأكيدات معقولة بأن
مهمات التدقيق يتـم تنفيذها وفقا للمعايري
املهنيـة واملتطلبات الـتنظيمية والقـانونية
السارية، وأن التقارير اليت يتم إصدارها من

قبل جهاز الرقابة مالئمة يف كل الظروف
املشـاورات :

2 _ هل يعتمـد جهاز الـرقابة سـياسات
وإجراءات لتزويده بتأكيدات معقولة بأن:

) أ ( مشاورات مناسبة جتري حول البنود الصعبة
أو املثـرية للجدل داخل جهاز الـرقابة مع
خرباء خارجيني ومع اجلهة اخلاضعة للتدقيق.
)ب( املوارد الكافـية متوفـرة لتمكني إجراء

املشاورات املناسبة.

نعـم / ال
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)ج( طبيعة ونطاق هذه املشاورات يتم توثيقها.
) د ( النتائج من هذه املـشاورات يتم توثيقها

وتنفيذها.
االختالفـات يف الرأي :

3 _ هل يعتمـد جهاز الـرقابة سـياسات
وإجراءات للتعـامل مع اخلالفات يف الرأي
وتـسويتها بني أعضـاء فريق التدقيق، ومع
الذيـن تتم استشارهتم، وعـند احلاجة بني
رئيس فريق التدقيق و/أو مدير إدارة التدقيق

ومراجع ضوابط جودة التدقيق؟
4 _ هل يتم توثـيق كل االستنتاجات اليت يتم

التوصل إليها وتنفيذ كل القرارات؟
مراجعة ضوابط جودة التدقيـق :

1 _ هل يعتمـد جهاز الـرقابة سـياسات
وإجراءات تتطلب تنفيـذ مراجعة لضوابط
جودة التدقيق ملهمات التدقيق املناسبة حبيث
توفر تقييما مـوضوعيا لألحكام اهلامة اليت
يتبناها فريق التدقيق واالستنتاجات اليت يتم
التـوصل إليها يف صياغة التقرير. وينبغي أن
تتضمن هذه السياسات واإلجراءات ما يلي:
) أ ( حتديد املعايري اليت ينبغي على أساسها تقييم
مجيع مهمات تدقيق ومـراجعة املعلومات

نعـم / ال
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املـالية التـارخيية، والتـأكيدات األخرى
وخدمات التدقيق ذات الصلة هبدف حتديد
مـا إذا كان جيب تنفيذ مـراجعة لضوابط

جودة التدقيق يف كل حالة.
)ب( تتطلب القيـام مبراجعة لـضوابط جودة
التـدقيق جلميع مهمـات التدقيق اليت تليب

املعايري احملددة يف البند )أ( أعاله.
2 _ هل تتطلب سياسات وإجراءات جهاز الرقابة
االنتهاء من مـراجعة ضوابط جودة التدقيق

قبل صدور تقرير التدقيق؟
3 _ هل يعـتمد جهاز الـرقابة الـسياسات

واإلجراءات اليت حتدد ما يلي:
) أ ( طـبيعة وتوقيت ونطـاق مراجعة ضوابط

جودة التدقيق.
)ب( معايري أهليـة مراجعي ضـوابط جودة

التدقيق.
)ج( الوثـائق املطلوبة ملـراجعة ضوابط جودة

التدقيق.
طبيعة وتوقيت ونطـاق مراجعة ضوابط جودة

التدقيق
4 _ هـل تشمل مراجعة ضوابط جودة التدقيق

تقييم موضوعي ملا يلي:

نعـم / ال
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) أ ( األحكـام اهلامة اليت اعتمدها فريق التدقيق
فيما يتعلق باألمهية النسبية واملخاطر اهلامة.

)ب( ما إذا كـانت أوراق العمل اليت اختريت
للمراجعة تعكـس العمل املنجز فيما يتعلق
باألحكام اهلامة، وتدعم االستنتاج الذي مت

التوصل إليه يف صياغة تقرير التدقيق.
)ج( مدى مالئمة التقرير املطلوب إصداره.

) د ( األمور ذات األمهية األخرى اليت منت إىل
علم مراجع ضوابط جودة التدقيق.

)هـ( املخاطر اهلامة الـيت يتم حتديدها خالل
مهمة التدقيق واالستجابة لتلك املخاطر.

) و ( مـا إذا قد مت القيام باملـشاورات املناسبة
حول املـسائل املنطويـة على خالفات يف

الرأي أو مسائل خالفية صعبة أخرى.
) ز ( أمهيـة البيانات اخلـاطئة املصححة وغري
املصحـحة اليت يتم حتديـدها خالل مهمة

التدقيق وكيفية تسويتها.
)ح( األمور اليت جيب أن تبلغ لإلدارة وللقائمني

على احلوكمة واألطراف املعنية األخرى.
معايري أهلية مراجعي ضوابط جودة التدقيق

5 _ جيب أن تعاجل سياسات وإجراءات جهاز
الرقابة اخلاصة بأهلية مراجعي ضوابط جودة

التدقيق اجلوانب التالية:

نعـم / ال
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) أ ( املـؤهالت الفنية الالزمة ألداء هذا الدور،
مبا يف ذلك اخلربة والصالحيات الالزمة.

)ب( الدرجة اليت ميكن عندها استشارة مراجع
ضوابط جودة الـتدقيق حول مهمة التدقيق

دون املساس مبوضوعيته.
توثيق مراجعة ضوابط جودة التدقيـق :

6 _ هل حتتـوي السياسات واإلجراءات حول
توثيق مراجعة ضوابط جودة التدقيق إثباتات

ملا يلي:
) أ ( أنه قد مت تنفيذ اإلجراءات املطلوبة مبوجب
سياسات جهاز الرقابة حول مراجعة ضوابط

جودة التدقيق.
)ب( االنتهاء من مراجعة ضوابط جودة التدقيق

قبل صدور تقرير التدقيق.
)ج( أنه ال توجد مسائل مل يتم حلها من املسائل
اليت منـت إىل علم مراجع ضـوابط جودة
التدقيق، واليت قـد تؤدي إىل دفع مراجع
ضوابط جودة التـدقيق لالعتقاد بأن مهمة
التدقيق مل يتم تـنفيذها وفقا للمعايري املهنية

واملتطلبات التنظيمية والقانونية السارية.
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رابعـًا : احلوكمـة الداخليـة :
جيب على جهاز رئيس جهاز الرقابة ومدراء إدارات التدقيق وضع سياسات
وإجراءات هتدف إىل تعزيز الثقافة الداخلية القائمة على اإلدراك بأن اجلودة عنصر
أساسي يف تنفيـذ مهمات التدقيق . وجيب على قيادة جهاز الرقابة حتّمل املسئولية

.  Quality Control النهائية عن نظام ضبط اجلودة

القيـادة والتوجيـه  :
1 _ هل حـدد جهاز الرقابـة التوّجه املناسب
واالجتـاه املالئم له )مثل املسـائلة والزناهة

واملوثوقية(؟
2 _ هل توجـد جلهاز الرقابـة رؤية ورسالة

معتمدة؟
3 _ هل تـوجد جلهاز الرقـابة أهداف قصرية

األجل وطويلة األجل؟
 )يرجى حتديدها(

4 _ هل يؤكـد جهاز الرقابـة على التحسني
املستمر ويعززه؟

 )يـرجى التحقق من ذلك من خالل الوثائق
وحماضر االجتماعات(

5 _ هل يوجد يف جهاز الـرقابة معيار خاص
باجلودة والتحسني املستمر؟

6 _ هل يطّبق جهاز الرقابة سياسات وإجراءات

نعـم / ال
ال ينطبـق

مالحظـات مرجع أوراق
العمـل
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مصممة لتعـزيز ثقافة داخليـة قائمة على
اإلدراك بـأن اجلودة عنصر أساسي يف تنفيذ

مهمات التدقيق؟
 )ينبغي يف هـذه السياسات واإلجراءات أن
تتطلب من رئـيس جهاز الرقابة، أو من يف
حكمه، بأن يتحمل املـسؤولية النهائية عن

نظام ضبط اجلودة(
7 _ هل حيرص جهاز الرقـابة بشكل مستمر
على تشجيع مـوظفيه على االلتزام باملعايري
واإلجراءات املعتمدة وبذل قصارى جهدهم

لتقدمي خدمات ومنتجات ذات جودة؟
التخطيط االستراتيجي والتنفيذي :

1 _ هل لدى جهاز الرقابة خطة إستراتيجية؟
2 _ هل لدى جهاز الرقابة خطط تنفيذية؟

3 _ هل تليب اخلطط أهدافها؟
 )يرجـى مقارنة عينة من أهداف اخلطط مع

اإلجنازات(.
4 _ هل هناك آلية لقياس اإلجنازات؟

5 _ هل املوظفون على خمتلف املستويات على
بّينة هبذه اخلطط؟

 )يـرجى التأكد مـن عّينة من املوظفني من
خمتلف املستويات(
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6 _ هل يقوم رئيس جهاز الرقابة واإلدارة العليا
بنقاش بّناء لضمان اجلودة مع رؤساء أقسام
التدقـيق عن مهمات التـدقيق اجلارية يف

خمتلف الوحدات/األقسام؟
 )يرجى اإلّطالع علـى حماضر االجتماعات

املعنية(
7 _ هل يقرر رئيس جهاز الرقابة واإلدارة العليا

مىت ينبغي أن تبدأ مهمات التدقيق؟
 )يرجى التحقق مع حماضر االجتماعات ذات

الصلة(
8 _ هـل يضع مدراء إدارات التدقيق متطلبات

هامة جلودة مهمات التدقيق؟
 )من األمثلة لبعض املتـطلبات اهلامة لضبط
اجلودة؛ التوقيت املناسب وااللتزام مبنهجيات
ومعـايري التدقيق.   وجيب أن تـشري قائمة
حتقق من املتطلبات إىل مـستويات اجلودة

املتوقعة من مهمة التدقيق(
 )يـرجى النظر يف مسـائل مثل وجود قائمة
حتقق خاصة مبدير إدارة التدقيق/مدير التدقيق(
9 _ هل حيـافظ مدراء إدارات التـدقيق على
مستوى جودة العمل ويعملون على حتسينها
من خالل خطة لتحسني اجلودة؟   وفيما يلي
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عوامل اجلودة اليت ميكن أخذها يف احلسبان:
) أ ( برنامج التدريب املستمر.
)ب( تنفيذ املعارف اجلديدة.

)ج( إدارة املهمات الالحقـة للتدقيق ألغراض
املتابعة.

) د ( توظيف أشخاص جدد.
)هـ( تنـصيب مدراء أقسام من ذوي املهارات

العالية.
) و ( حتسني اجلودة يف توصيات التدقيق.

) ز ( وضع خطط تدريب فردية للمدققني.
)ح( اعتماد خطة كفاءة لنشاط التدقيق.

)ط( وضع نظام للتعلم التنظيمي.
10 _ هل يشجع جهاز الرقابة ثقافة اجلودة من

خالل وسائل مثل:
) أ ( نقاشات رمسية أو غري رمسية.

)ب( رسالة جهاز الرقابة.
)ج( إصدارات إخبارية.
) د ( مذكرات معّممة.

11 _ هل يقوم رؤساء الوحدات/األقسام بنقاش
بّناء لـضمان اجلـودة مع مدراء إدارات
التدقيق عن مهمات التـدقيق قيد التنفيذ؟

وينبغي االهتمام بأمور مثل:
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) أ ( املناقشات اجلارية أثناء مهمة التدقيق.
)ب( مناقشة نتائج التدقيق.

)ج( إشراك فريق التدقيق يف املناقشات.
12 _ هل تتناول سياسات وإجراءات جهاز الرقابة
تقييم األداء والرواتب واملكافآت والترقيات
اهلادفـة إىل إظهار التزام جهاز الرقابة العايل

باجلودة؟
اإلشراف واملسائلة :

1 _ هل هـناك آليات مطبقة لتقييم ما إذا كان
جـهاز الرقابة قـد حقق التزامات تكليفه؟

وقد تشمل هذه اآلليات ما يلي:
) أ ( االستطالعات/االستبيانات.

)ب( الدراسات.
)ج( مراجعات النظراء.

) د ( تغذية مرتدة من الربملان.
)هـ( األحباث.

2 _ هل لدى جهاز الرقابة سياسات وإجراءات
لقبـول واستمرار العالقات غري القانونية مع
اجلهات اخلاضعة للـتدقيق ومهمات تدقيق
حمددة، مـصممة لتـزويد جهاز الـرقابة
بتأكيدات معقولـة بأن يتوىل جهاز الرقابة
تلك العالقـات ومهمات التدقيق أو يستمر

فيها فقط يف احلاالت التالية:
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) أ ( أنه فحص نزاهة اجلهـة اخلاضعة للتدقيق
بتمعن، وال يعتقد بأن اجلهة اخلاضعة للتدقيق

تفتقر إىل الزناهة.
)ب( أنه يتمتع بالكـفاءة واالختصاص إلجراء

التدقيق، ولديه املوارد للقيام بذلك.
)ج( أنه يستطيع االلتزام باملتطلبات األخالقية مبا
فيها تلك املتعلقة باالستقاللية، عند احلاجة.

3 _ هل حيصل جهاز الرقابة على املعلومات اليت
يراها ضروريـة يف كل الظروف قبل قبول
مهمة تدقيق غري إلزامية، وعندما يقرر ما إذا
كان سيواصل عمليـة تدقيق جارية، وعند
النظر يف قبول مهمة تدقيق جديدة مع جهة

خاضعة للتدقيق حالية؟
)وحـيثما يتم التعرف على مسائل معينة، ويقرر
جهاز الرقابة قبول أو االستمرار يف عالقة مع
اجلهة اخلاضعة للتدقيق أو قبول مهمة تدقيق
حمـددة، فينبغي تـوثيق كيف مت حل هذه

املسائل(.
4 _ هل يرفع جهاز الرقابة تقارير حول أدائه؟

5 _ هل ينشر جهاز الرقابة تقريره السنوي؟
6 _ هل يعلن جهـاز الرقابة تقـريره السنوي

للجمهور؟
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إذا كان اجلواب نعم، هل يستخدم أي من
الوسائل التالية؟

) أ ( من خالل موقعه على شبكة االنترنت.
)ب( الصحف.

)ج( تعميم نسخ منها على اجلهات املعنية
7 _ هل يتم تدقيق تقرير أداء جهاز الرقابة؟

8 _ هل يتم تدقيق خـارجي حلسابات جهاز
الرقابة؟

9 _ هل يشارك جهـاز الرقابـة طوعا يف
مراجعات النظراء/مراجعات خارجية؟

قواعـد السلـوك :
1 _ هل مت توثيق قواعد السلوك األخالقي ومبا
يناسب بيئة جهاز الـرقابة وتغطي املسائل
الـواردة يف أخالقيات املهنـة الصادرة عن
اإلنـتوساي )املعيار الـدويل لألجهزة العليا

للرقابة واحملاسبة رقم 30(؟
2 _ هل يتم االلتزام بأخالقيات املهنة املذكورة

أعاله؟
3 _ هـل هناك إجراءات للتـأكد من االلتزام

بأخالقيات املهنة؟
4 _ هل يتأكد جهاز الرقابة من أن مجيع املدققني
يلتزمـون مبتطلبات جهاز الـرقابة املتعلقة
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بالزناهة واملوضوعية والكفاءة املهنية والعناية
الواجبة؟

الشكاوى واالدعاءات :
1 _ هل توجد يف جهاز الرقابة إجراءات ملعاجلة
الشكاوى واالدعاءات املتعلقة حباالت عدم
االلتزام بـاملعايري املهنية واملتطلبات التنظيمية
أو عدم االلتزام بنظـام جهاز الرقابة لضبط

اجلودة؟
2 _ هل يقوم جهاز الرقابة باملتابعة والتحقيق يف

مجيع الشكاوى واالدعاءات؟
ضمـان اجلـودة :

1 _ هل يقّيم جهاز الرقابة تأثري أوجه القصور
املكتشفة نتيجة لعملية املراقبة وحتديد ما إذا

كانت واحدة من احلالتني التاليتني:
) أ ( احلـاالت اليت ال تشري بـالضرورة إىل أن
نظام جهاز الـرقابة لضبـط اجلودة كافيًا
لتزويده بتأكيد معقول بأنه يتوافق مع املعايري
املهنـية واملتطلبات التنظيمية والقانونية، وأن
التقارير الصادرة عن جهاز الرقابة مناسبة يف

الظروف املعنية؟
)ب( أوجه قصور مـنهجية أو متكررة أو هامة

أخرى حتتاج إىل إجراءات تصحيحية؟
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2 _ هـل يعّمم جهاز الرقابة إىل مدراء إدارات
التدقيق ورؤساء الفرق وغريهم من املوظفني
املعنيني بيانات أوجه القصور املكتشفة نتيجة
لعملية املراقبة، والتـوصيات باختاذ التدابري

العالجية املناسبة؟
3 _ هل يؤدي تقيـيم جهاز الرقابة لنوع وجه
القصور يف التوصيـات لواحد أو أكثر من

اإلجراءات التالية:
) أ ( اختـاذ اإلجراءات العالجية املنـاسبة فيما

يتعلق مبهمة تدقيق فردية أو مدقق فرد.
)ب( إبالغ املسئولني عن التـدريب والتطوير

املهين باملالحظات والتوصيات.
)ج( التغيريات يف سياسـات وإجراءات ضبط

اجلودة.
) د ( اإلجراءات الـتأديبية ضـد أولئك الذين
خيفقون بشكل متكرر يف االلتزام بسياسات

وإجراءات جهاز الرقابة؟
4 _ إىل أي مدى ينّفذ جهاز الرقابة برامج فعالة
لعمليات ضمان اجلودة لعمل جهاز الرقابة؟

5 _ هل هناك نظام مطّبق لضمان اجلودة؟
6 _ هل هناك وحدة خمصصة مسئولة عن ضمان

اجلودة؟
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7 _ هل يتنـاول نظام ضمـان اجلودة مجيع
جوانب عمل جهاز الرقابة؟

8 _ هل يتم استـخدام نتائـج ضمان اجلودة
لتحسني أداء جهاز الرقابة؟

9 _ هل لدى جهاز الـرقابة دلـيل لضمان
اجلودة؟

10 _ هل يتم تقـدمي خطط ضمان اجلودة يف
الوقت املناسب؟

11 _ هل تلتزم خطة ضمان اجلودة بإستراتيجية
اختيار امللفات؟

12 _ هل تلتزم خطة ضمان اجلودة بإستراتيجية
حتديد واختيار املراجعني؟

13 _ هل تلقى مجيـع مراجعي ضمان اجلودة
تدريبا كافيا؟

14 _ هل يستطيع مجيع مراجعي ضمان اجلودة
أن يثبتوا أهنم خيضعون بانتظام للتطوير املهين

املستمر للتأكد من استعدادهم الفين؟
15 _ هل يشمل اختيار مهمات مراجعة ضمان

اجلودة تشكيلة مناسبة من امللفات؟
16 _ هل مت توخي العناية الكافية للحفاظ على

سرية اختيار امللفات ملنع "التسريبات"؟
17 _ هل يتم تنفيذ مراجعات ضمان اجلودة وفقا

خلطة مراجعة اجلودة؟
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18 _ هل يتم تنفيـذ مراجعات ضمان اجلودة
باستخدام االستبيانات املوافق عليها؟

19 _ هل تتم مناقشة نتائج كل عملية مراجعة مع:
) أ ( إدارة التدقيق.
)ب( فريق التدقيق.

20 _ هل مت حل كل اخلالفـات يف املناقشات
املذكورة أعاله؟

21 _ هل تتم معـاجلة نتائج املراجعات معاجلة
كافيـة يف خطط العمل، والـيت تنعكس
بدورها على اخلطط اإلسـتراتيجية لوحدة

ضمان اجلودة؟
22 _ هل هناك دليل على متابعة خطط العمل

من السنة السابقة؟
23 _ هل يتم إعداد تقرير سنوي يفّصل ما يلي:

) أ ( وصف إجراءات املراقبة اليت مت تنفيذها.
)ب( النتائج املستخلصة.

)ج( وصف أوجه القصور اهلامة أو املتكررة أو
غريها.

) د ( اإلجراءات املـتخذة لتصحيح أو تصويب
هذه العيوب.

24 _ هل تقوم جهة مستقلة بعملية تقييم سنوية
لربنامج جهاز الرقابة ملراجعة ضمان اجلودة؟
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جاهزيـة املدققيـن :
1 _ هل يتمتع مجيع املـدققني بإملام تام جبميع

معايري التدقيق اجلديدة واملعدلة؟
2 _ هـل يتمتع املدققون بـإملام تام ومواكب

ألحدث منهجيات التدقيق؟
3 _ هل يـتمتع املدقـقون بإملـام تام جبميع

إرشادات جهاز الرقابة؟
4 _ هل يسهل على مجيع املدققني احلصول على
وثائق حمـّدثة ملعايري التدقيق ووثائق أسلوب
عمل جهاز الـرقابة وإرشـاداته والوثائق

األخرى ذات الصلة؟
5 _ هل يلتزم املـدققون مبتطلـبات التدريب

والتطوير املهين املستمر؟
6 _ هـل ميتلك مجيع املـوظفني املعـرفة يف
القطاعـات ذات الصلة اليت تـعمل فيها

اجلهات اخلاضعة للتدقيق؟
7 _ هل يظهر املوظفون معـرفتهم بسياسات

وإجراءات الضبط جبهاز الرقابة؟
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خامسـًا : الدعـم املؤسسـي :
ينبغي على جهاز رئيس جهاز الرقـابة إدارة شئونه املالية على النحو األمثل
لـضمان أن يقدم يف الوقت املنـاسب خدمات الدعم، وخدمـات النبية التحتية

)إلداراته / وحداته / أقسامه( .

املـوارد املاليـة  :
1 _ هل يوجد لدى جهاز الرقابة خطة قصرية

املدى للموارد املالية؟
2 _ هل يتم دمج عملية إعداد امليزانية يف اخلطة

السنوية؟
3 _ هل تتم مراجعات منتظمة للميزانية؟

4 _ هل تؤدي ممارسات جهاز الرقابة املالية إىل
توقعات مالية دقيقة نسبيا؟

5 _ هل لـدى جهاز الرقابـة عدد كاٍف من
املوظفني املؤهلني لإلدارة املالية؟

)إذ كان اجلواب "ال"، فكم عدد املوظفني املؤهلني
لإلدارة املالية الذي حيتاجه جهاز الرقابة؟(

6 _ هل حيتفـظ جهاز الـرقابـة بسجالت
وحسابات مالية كافية؟

7 _ هل ُيستخـدم تقرير جهاز الـرقابة املايل
ألغراض التخطيط واملراجعة؟

نعـم / ال
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البنيـة التحتيـة :
1 _ هل ميتلك جهاز الرقابة مبىن خاص به؟

2 _ هل تتوفر جلهاز الرقـابة مساحة مكاتب
كافية؟

3 _ هل حالة اإلضاءة مناسبة يف مكاتب جهاز
الرقابة؟

4 _ هـل توجد يف جهـاز الرقابـة قاعات
اجتماعات جمهزة جتهيزا جيدا؟

5 _ هل يـوجد يف جهاز الرقابة غرف تدريب
جمهزة جتهيزا جيدا؟

6 _ هل تقع إدارات / وحدات / أقسام جهاز
الرقابة يف مكان واحد؟

التقنيـة :
1 _ هل عمليات جهاز الرقابة مؤمتتة؟

2 _ أي مـن األنشطة التاليـة مؤمتتة يف جهاز
الرقابة؟

) أ ( الرواتب.
)ب( املالية.

)ج( ختطيط التدقيق.

) د ( إدارة األصول.
)هـ( نظام األرشفة.

) و ( ال شيء مما سبق.

نعـم / ال
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3 _ هل أجهـزة احلاسوب املكتـبية وأجهزة
احلاسوب احملـمولة مسـتخدمة يف العمل

اليومي من قبل مجيع املستخدمني؟
4 _ ما نوع الوصول املتاح  Access إىل شبكة

االنترنت يف جهاز الرقابة؟
Broadband. أ ( النطاق العريض (

Dial-up. ب( باالتصال اهلاتف(
)ج( ال يوجد.

5 _ من لـديه حق الـوصول Access إىل
اإلنترنت؟

) أ ( اإلدارة العليا فقط.
)ب( اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى.

)ج( مجيع املوظفني واإلدارة.
6 _ هل يوجد يف جهاز الرقابة موظفني للدعم

الداخلي يف جمال تقنية املعلومات؟
7 _ هل موظفي تقنية املعلومات مؤهلون مهنيا؟
 )يرجى مراجعة عّينة من املؤهالت األساسية

ملوظفي تقنية املعلومات(
8 _ هل يقدم جهاز الرقابة برامج تدريب داخلي

على تقنية املعلومات وبرامج تطوير مهين؟
9 _ هل لدى جهاز الرقابة شبكة منطقة داخلية

LAN؟
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10 _ هل لدى جهاز الرقابة معدات وجتهيزات
تصوير واستنساخ الوثائق؟

11 _ هل لدى جهـاز الرقابة شـبكة منطقة
واسعة WAN؟

12 _ هل تليب التقنية يف جهاز الرقابة احتياجات
املدققني؟

Focus Group يرجى تنظـيم جمموعة تركيز(
ملناقشة هذا املوضوع قبل استخالص النتائج(

اخلدمـات املسانـدة :
1 _ أي من اخلدمات املسانـدة التالية متوفرة

لدى جهاز الرقابة؟
) أ ( األمن.

)ب( الصيانة.
)ج( النقل.

) د ( السكرتارية.
)هـ( أخرى )يرجى ذكرها(

2 _ هل يتم توفري اخلدمات املساندة املذكورة
أعاله يف الوقت املناسب؟

3 _ هل توجد يف جهاز الرقابة تدابري أمنية كافية
حلماية مرافقه؟
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سادسًا : التحسني املستمـر :
جيب أن يكون جهاز الـرقابة يف وضع من اجلاهزية ميكنه من معاجلة القضايا
الراهنـة على حنو أكثر فعاليـة ، والتعامل مع القضايا النـاشئة بصورة مرضية ،

واالستفادة من الفرص اجلديدة .

التطويـر املهنـي للموظفيـن  :
1 _ هل هناك إثـبات على حـدوث حتديد
االحـتياجات التدريبيـة بالتفصيل وبصورة

منتظمة؟
2 _ هل يتم القيام مبا يلي بالنسبة لالحتياجات
التدريبية اليت يتم حتديدها أثناء مراجعة ضوابط

اجلودة:
) أ ( تعميمها على موظفي التدريب املعنيني؟

)ب( إضـافتها يف خطة العمل الـتدرييب للسنة
املقبلة؟

3 _ هل هناك دليل على قيام جهاز الرقابة بقياس
النجاح مقابل خطط العمل التدرييب؟

4 _ هل هنـاك دليل على قيام جهـاز الرقابة
بالتخطيط السليم للقوى العاملة؟

5 _ هل هنـاك دليل على قيام جهـاز الرقابة
بالتخطيط السليم للتطور الوظيفي؟
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6 _ هل هناك دليل على وجود تطوير فعلي )مبا
يف ذلك جدولة املـدققني ملهمات التدقيق(

بشكل مواٍز هلذا التخطيط؟
7 _ هل يتأكد جهاز الـرقابة من أن املدققني
الذيـن حيضرون دورات تدريبـية يطبقون

املعرفة اليت يكتسبوهنا؟
8 _ هل يتأكد جهاز الـرقابة من أن معارف
املـدقق املكتسبة مـن خالل برامج التعليم

املختلفة يتم استخدامها بنجاح يف التدقيق؟
9 _ هل يتلقى املدققون إرشادات وتوجيه أثناء
مهمات التدقيق )من رئيس وحدة، مرشد/

موّجه، وأعضاء الفريق، اخل(؟
10 _ هل يقّيم جهاز الرقابة املستوى احلايل من
املعرفة بشكل مـنتظم لتحديد االحتياجات

الشخصية والتنظيمية احلالية واملستقبلية؟
11 _ هل يعّمم جهاز الرقابة االحتياجات املعرفية
اليت تؤخذ يف اعتبارات خطة التدريب للسنة

املقبلة؟
12 _ هل يـتأكد جهـاز الرقابـة من أخذ
االحـتياجات املعرفيـة يف االعتبار يف خطة

التدريب للسنة املقبلة؟
13 _ هل يتم تقييم فعالية خطط التدريب؟

نعـم / ال
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العمـل

 _ 152 _



14 _ هل هـناك اتفاقية تدريب سنوية معتمدة
للمدققني كأفراد؟

15 _ هل هـناك إجراءات للتدريب على رأس
العمل؟

16 _ هل يتم توفري التدريب على رأس العمل
لكل مدقق؟

17 _ هل يتم توثيق التدريب على رأس العمل
املنجز؟

18 _ هل حيّدد مدراء التدقيق تركيبة فرق التدقيق
واحتياجات املوظفني؟
األحبـاث والتطويـر :

1 _ هل لدى جهـاز الرقابـة قسم لألحباث
والتطوير؟

2 _ هل قام جهاز الرقابة بصياغة خطة أحباث
وتطوير قصرية و/أو طويلة األمد؟

3 _ هل مت إجراء دراسـات حبثية لتعزيز فعالية
جهاز الرقابة؟

4 _ هل يـتوفر جلهاز الرقـابة التمويل الكايف
لألحباث؟

تطوير اهليكل التنظيمـي : 
1 _ هل يقـوم جهاز الرقابـة مبراجعة وإعادة
تـشكيل اهليكل التنظيمي وفقا إلستراتيجيته

وبيئته؟

 _ 153 _

نعـم / ال
ال ينطبـق

مالحظـات مرجع أوراق
العمـل



2 _ هل حيّدد اهليكل التنظيـمي جلهاز الرقابة
بوضوح خطوط الصالحية واملسؤولية؟

3 _ هل يشّجع جهاز الرقـابة املوظفني على
املشاركة يف جهود حتسني اهليكل التنظيم؟

إدارة التغييـر :
1 _ هل توجد يف جهاز الرقابة وحدة أو قسم

خمتص بإدارة التغيري؟
2 _ هل لدى جهاز الرقابة خطة إلدارة التغيري؟
3 _ هل تقدم اإلدارة العليا الدعم الكايف لتنفيذ

خطة إدارة التغيري؟
4 _ هل لدى جهاز الرقابة موارد كافية لتنفيذ

عملية إدارة التغيري؟
5 _ هل ُيشرك جهاز الرقابة بفعالية موظفيه يف

إدارة التغيري؟
6 _ هل يعزز جهـاز الرقابة التغيري باألوصاف

الوظيفية؟
7 _ هل لدى جهاز الرقـابة خطة للتعامل مع

مقاومة إدارة التغيري؟
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سابعـًا : عالقات األطراف املعنيـة اخلارجيـة :
احلفاظ على عالقـات عمل فعالة والتواصل مع األطـراف املعنية اخلارجية

لضمان أعلى أثر لتقارير التدقيق الصادرة من جهاز الرقابة وخلدماته . .

عــام  :
1 _ هل لـدى جهاز الرقابة إستراتيجية إلنشاء
واحلفاظ علـى عالقات عمل فعـالة مع

األطراف املعنية اخلارجية؟
2 _ هل توجد يف جهاز الرقابة آلية رمسية ملتابعة
التغذية املرتـدة حول أدائه واملستلمة بصفة
رمسـية أو غري رمسيـة وردت من األطراف

املعنية اخلارجية؟
رئيس الـدولة / رئيس السلطـة التشريعية /

رئيس السلطة التنفيذية :
1 _ يرجى وضع دائرة حول الطرف )رئيس الدولة
<> رئيس الـسلطة التشـريعية <> رئيس
السلطة التنفـيذية( اليت يرفع جهـاز الرقابة

تقاريره ال أو اليت يتبع له يف املقام األول(
هل العالقة مـع الطرف املشـار إليه حمددة يف

القانون، أو يف تشريعات أخرى؟

نعـم / ال
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2 _ هل يعمل جهـاز الرقابة بشكل مباشر مع
الطرف املشار إليه؟

3 _ هل يعقد جهاز الرقابة اجتماعات أو لقاءات
مع هذ الطرف؟

4 _ هي ُتعقد تلك االجتماعات أو اللقاءات يف
العلن؟

5 _ هل يتم إصدار تقرير بالتوصيات الناجتة عن
تلك االجتماعات أو اللقاءات؟

6 _ هل يسعى جهاز الرقابة للحصول على تغذية
مـرتدة منتظمة من الطرف املشار إليه حول

أدائه؟
اجلهات اخلاضعة للتدقيق :

1 _ إىل أي من احلدود املـذكورة أدناه حيظى
دور جهـاز الرقابة بالتقدير من قبل اجلهات

اخلاضعة للتدقيق؟
)ميكن معرفة ذلك من خالل استبيان رضا تلك

اجلهات(
) أ ( تقديرا كاماًل.
)ب( إىل حد كبري.
)ج( إىل حد قليل.

) د ( ليس على اإلطالق.
2 _ هل توجد يف جهاز الرقابة سياسة لالتصال

مع اجلهات اخلاضعة للتدقيق؟
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3 _ مـا هو مدى استجابـة اجلهات اخلاضعة
للتدقيق مع جهاز الرقابة؟

) أ ( استجابة كاملة.
)ب( إىل حد كبري.
)ج( إىل حد قليل.

) د ( ال استجابة أبدًا.
4 _ ما هو مدى قبول توصيات التدقيق؟

) أ ( قبـول تـام.
)ب( إىل حد كبري.
)ج( إىل حد قليل.

) د ( ال قبول على اإلطالق.
5 _ ما هو مدى تنفيذ توصيات التدقيق؟

) أ ( كاماًل.
)ب( إىل حد كبري.
)ج( إىل حد قليل.
) د ( ال تنفذ أبدًا.

6 _ هل يتم إعطاء اجلهة اخلاضعة للتدقيق فرصة
معقولة للرد على مسودات تقارير التدقيق؟

7 _ هل يتم أخذ ردود اجلهة اخلاضعة للتدقيق يف
االعتبار بصورة مـنصفة قبل وضع الصيغة

النهائية لتقرير التدقيق؟
8 _ هل يقّدم جهاز الرقابة توصيات سليمة ملزيد من

التحسينات يف أداء اجلهة اخلاضعة للتدقيق؟
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9 _ هل يسعى جهاز الرقـابة للحصول على
التغذية املرتدة من اجلهات اخلاضعة للتدقيق

حول حجم عمله وموظفيه وأنظمته؟
10 _ هل مـوظفي جهاز الرقابة مدّربون على
الـتواصل الفعـال مع اجلهات اخلـاضعة

للتدقيق؟
التدقيـق الداخلـي :

1 _ هل يوجد يف جهاز الـرقابة إدارة تدقيق
داخلي أو ما يعادهلا؟

2 _ هل تتبع إدارة التدقيق الداخلي رئيس جهاز
الرقابة مباشرة؟

3 _ هل يوجد إلدارة الـتدقيق الداخلي ميثاق
عمل؟

4 _ ال لدى إدارة التدقيـق الداخلي الكوادر
املؤهلة؟

وسائـل اإلعـالم واجلمهـور :
1 _ هل يـتم نشر خمـرجات التـدقيق على

اجلمهور؟
2 _ هل حيق جلهاز الرقابة الذهاب إىل وسائل

اإلعالم مع نتائج تدقيقه؟
3 _ هل لدى جهاز الـرقابة إطـار سياسة

واضحة للتعامل مع وسائل اإلعالم؟
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4 _ هل يتعامل جهاز الرقابة مبهنية مع وسائل
اإلعالم، عن طريق توفري النشرات واملؤمترات

الصحفية ذات اجلودة العالية؟
5 _ هل لدى جهاز الرقابة سياسة للتأكد من أن
منشوراته متاحة للجمهور على نطاق واسع؟
6 _ هل يستخدم جهـاز الرقابة هذه الوسائل

لإلبالغ عن نشاط التدقيق املستقبلي؟
7 _ هل يتـم تشجيع املوظفني ذوي املؤهالت
املهنية يف جهاز الرقابة على لعب دور فّعال

يف اجلمعيات املهنية اليت تعنيهم؟
اجلمعيات املهنية ومدققو القطاع اخلاص :

1 _ هل حيتفظ جهاز الرقابة بعالقات مهنية مع
املـؤسسات املهنية األخرى ومدققي القطاع

اخلاص؟
2 _ هل توجد اجتماعـات تنسيق رمسية بني
اإلدارة العليا جبهاز الرقابة واجلمعيات املهنية

ذات الصلة وتنعقد بشكل منتظم؟
3 _ هل هناك ترتيبات لإلعارة بني املوظفني يف
جهـاز الرقابة وموظفي شركات التدقيق يف

القطاع اخلاص؟
4 _ هل يتـعاقد جهاز الـرقابة لتـنفيذ جزء من
مهمات التدقيق لديه مع مدققي القطاع اخلاص
لتمكينه من القياس املعياري لتكاليفه وعملياته؟
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التشـاور :
1 _ هل لدى جهاز الرقابة سياسات وإجراءات
للـتأكد من عقد مشـاورات مناسبة حول

القضايا الصعبة واملثرية للجدل؟
2 _ هل يتاح لفريق التدقيق واإلدارة التعامل مع
اخلرباء سواء داخل أو خارج جهاز الرقابة،
فيما يتعلق مبجاالت مـثل تقنية املعلومات

واألمور الفنية، وما إىل ذلك؟
3 _ هل هناك دليل علـى مشاورات مّتت مع
أعضـاء اإلدارة اآلخرين جول أمور تنطوي
علـى خماطر عاليـة أو شكوك )مراجعات

النظراء(؟
4 _ هل هناك إدارة/قسم فين مسئولة عن البحث
يف املسائل الفنـية املعقدة أو األمور اخلاصة

بالقطاع العام؟
5 _ هل يتم إعـداد منشورات فنـية داخلية

بشكل منتظم؟
6 _ هل يتم توزيع مجيع املطبوعات الفنية على

حنو كاف؟
النظـراء )األجهزة العليا للرقابة( :

1 _ هل لدى جهاز الرقابة ترتيبات تعاون مع
األجهزة العليا للرقابة األخرى؟
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اجلهات املاحنـة للمساعدة :
1 _ هل يتعامل جهاز الرقابة مع أي جهات ماحنة

للمساعدة؟
2 _ هل جيتمع جهاز الرقابة بانتظام مع اجلهات
املاحنة لتحـديد ما هي عملـيات التدقيق

اخلارجية اليت يلزم القيام هبا ومىت؟
3 _ هل هناك آلـيات حتدد أي األجهزة العليا
للـرقابة ميكن أن يتوىل هذه العمليات حبيث

يصبح املدقق املفضل لدى اجلهات املاحنة؟
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ثامنـًا : النتائــج :
جيب علـى جهاز الرقابة إصدار تقارير وخـدمات تدقيق عالية اجلودة تعزز
املسائلة والشفافية يف القطاع العام ، وكفاءة إدارة أعلى واستخدام أفضل للموارد

العامة ، واملسامهة يف احلوكمة الرشيدة . .

عــام  :
1 _ هل يوجد يف جهاز الرقابة نظام لقياس نتائج

أدائه بشكل موضوعي؟
2 _ هل هناك نظام للتأكد من أن مقاييس نتائج

أداء جهاز الرقابة ذات جودة مقبولة؟
3 _ هل يتم قياس أداء جهـاز الرقابة من قبل
مـوظفني مستقلـني عن أولئك األشخاص
املسئولـني عن إعداد تقارير التدقيق وغريها

من املخرجات؟
4 _ هل يتابع جهاز الرقابة نتائج قياس أداءه؟

: Output املخرجـات
1 _ هل تـتفق املخرجات اليت يقـدمها جهاز

الرقابة مع تكليفه يف جمال التدقيق؟
2 _ هل لـدى جهاز الرقابة أهداف فيما يتعلق

بعدد املخرجات من كل نوع؟
3 _ هل يقوم جهاز الرقابة بقياس األداء مقابل

األهداف؟
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4 _ هل توجد يف جهاز الـرقابة مقاييس أداء
لتقييم جودة خمرجاته؟

5 _ هل يقّيم جهاز الـرقابة جودة املخرجات
باملقارنة مع مقاييس األداء؟

6 _ هل حيّدد جهاز الرقابة مواعيد هنائية لتقدمي
املخرجات؟

7 _ هل يلتزم جهاز الرقابة باملواعيد احملددة له
لتقدمي خمرجاته؟

8 _ إىل أي مدى يعترب جهاز الرقابة قادرًا على
تلبية خمرجاته املستهدفة؟

تأثيـر املخرجـات :
1 _ هل توجد يف جهاز الـرقابة مقاييس أداء

لتقييم تأثريات خمرجاته؟
2 _ هل يقوم جهاز الـرقابة بتقـييم منتظم

للتأثريات مقابل هذه املقاييس؟
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امللحـق ) 2 (
استبيـان ضمان اجلـودة

التدقيـق املالــي

إذا كانت النتائج خبصوص أمر معني إجيابية ، ينبغي كتابة )نعم( .
أما إذا كانت الـنتائج سلبية، فينبغي كتابة "ال"، على أن يضاف بعد ذلك السبب/التفسري
املناسب يف عمود املالحظات. ويف مثل هذه احلالة، ينبغي اإلشارة إىل حماضر مناقشة النتائج
مع اإلدارة، و/أو تقرير مراجعة ضمان اجلودة. وقد تكون هناك حاالت يكون اجلواب فيها
على السؤال هـو "ال" ولكن الوضع ال يزال ضمن نطاق املعـايري الدولية لألجهزة العليا
للرقابة واحملاسبة )اإلنتوساي( )مثل عدم االلـتزام مبنهجية جهاز الرقابة، وإن ظلت احلالة

ضمن نطاق معايري اإلنتوساي(. وجيب تثبيت ذلك بوضوح واإلبالغ بشأنه وفقا لذلك.
وإذا كان السؤال ال ينطبق، فينبغي كتابة "ال ينطبق" مع كتابة تفسري كاٍف.

وجيب ربط األسئلة قدر املستطاع بأوراق العمل ذات الصلة يف ملف التدقيق .
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اسم مديـر التدقيـق
اسـم اجلهة اخلاضعة للتدقيـق

السنة املالية للجهة اخلاضعة للتدقيق
مرحلة التدقيق اليت روجعت

بدأت املراجعة بتاريـخ
اكتملت املراجعة بتاريـخ
نوقشت النتائـج بتاريـخ

اسم وتوقيـع املراجـع
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الشروط املرجعيـة :
1 _ هل توجد نسخة من خطاب املهمة/التعيني

يف ملف عمل مهمة التدقيق؟
)بالنسبة للمهمات اجلديدة والقائمة(

2 _ هل مت االتفاق على شروط خطاب املهمة/
التعيني وأي تغيريات عليه بني جهاز الرقابة

واجلهة اخلاضعة للتدقيق؟
: Quality Control إجراءات ضبط اجلودة

1 _ هل أوكلت املسـئولية عن اجلودة الشاملة
ملهمة التـدقيق لرئيس فريق التدقيق أو مدير

التدقيق؟
2 _ هـل يوجد توثيق يـؤكد أن رئيس فريق
التـدقيق درس ما إذا كان أعضاء الفريق قد
التزموا باملتـطلبات األخالقية، مبا يف ذلك
الـزناهة واملوضوعية والكفاءة املهنية والعناية

الواجبة والسرية والسلوك الشخصي؟
3 _ هل قام رئيس فريق التدقيق أو مدير إدارة

التدقيق بتحديد/اكتشاف مسائل أخالقية؟
4 _ إذا مت حتديد مسـائل أخالقية، هل يوجد
توثيـق يثبت بأنه قد مت إبالغ مدققي جهاز
الرقابة املعنيني هبذه املسائل ومت حلها بشكل

مناسب؟
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5 _ هل كّون رئيس فريق التدقيق أو مدير إدارة
التدقيق استنتاجـًا بشأن االلتزام من عدمه
مبتـطلبات االستقاللية املنـطبقة على مهمة

التدقيق؟
6 _ هل يـوجد توثيق يشري اىل أن رئيس فريق
التدقـيق/مدير إدارة التـدقيق حصل على
املعلومات الالزمة لتقييم التهديدات احملتملة

لالستقاللية؟
7 _ هل يـوجد توثيق يـشري إىل أنه مت تقييم
املعلومات اليت مت احلصول عليها لتحديد ما
إذا كان هناك هتديد الستقاللية جهاز الرقابة

أو مهمة التدقيق املراد تنفيذها؟
8 _ هل مت اختاذ إجراءات إلزالة هذه التهديدات

أو ختفيضها إىل مستويات مقبولة؟
9 _ حيثمـا كان ذلك واردا، هل هناك توثيق
يفيد بأن رئيس فـريق التدقيق/مدير إدارة
التدقيق قـام بتدّبر املسـائل املتعلقة بقبول

واستمرار مهمة التدقيق وهي:
) أ ( نزاهة أعضاء اإلدارة الرئيسيني و املسئولني

عن احلوكمة يف تلك اجلهة.
)ب( متتع فريق التدقيق بالـكفاءة لتنفيذ مهمة

التدقيق ولديه الوقت واملوارد الالزمة.
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)ج( استطاعة جهاز الرقابة وفريق املهمة االلتزام
باملتطلبات األخالقية.

10 _ إذا نشأت مسائل من أي واحد من هذه
االعتبارات، فهل هنـاك توثيق حول كيفية

حل هذه املسائل، وخباصة:
) أ ( إذا كان لـدى جهاز الرقابـة توجيهات
بقبول أو االسـتمرار يف مهمـة التدقيق
اجلارية، فكيف أثـرت مسائل العالقة هذه

يف ذلك القرار.
)ب( إذا كان جهـاز الرقابـة ال ميلك القرار
االخـتياري لقبول أو االسـتمرار يف مهمة
التـدقيق، فما هي اإلجـراءات اليت اختذها

جهاز الرقابة ملعاجلة هذه املسائل؟
11 _ هل تأكد رئيس فريق التدقيق أو مدير إدارة
التدقيق من أن الفريق ميتلك مجاعيًا القدرات
والكفاءة املناسبة والوقت الالزم لتنفيذ مهمة
التدقيق وفقـا للمعايري املهنـية واملتطلبات
التنظيـمية والقانونية السارية ومتكني إصدار
تقرير التدقيـق حبيث يكون مناسبا يف هذه

الظروف؟
12 _ هل تـشري الوثائـق إىل أن رئيس فريق
التدقيق أو مـدير إدارة التدقيـق قد توّلى
مسئوليته عن توجيه مهمة التدقيق واإلشراف
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عليهـا وتأديتهـا، وذلك عن طريق إبالغ
أعضاء فريق التدقيق مبا يلي:

) أ ( مسؤولياهتم.
)ب( طبيعة أعمال اجلهة.

)ج( املسائل املتعلقة باملخاطر.
) د ( املشاكل اليت قد تنشأ.

)هـ( األسلوب التفصيلي لتأدية التدقيق.
13 _ هل قام رئيس فريق التدقيق أو مدير إدارة
التدقيق مبراجعـة أوراق العمل للتأكد من
وجود أدلة تـدقيق كافية ومنـاسبة لدعم
االسـتنتاجات اليت مت الـتوصل إليها ودعم

تقرير التدقيق الذي سيصدر؟
14 _ هل حدد رئيس فريق التدقيق أو مدير إدارة
التدقيق أو أعضاء الفريق املسائل الصعبة أو

املثرية للجدل اليت تتطلب التشاور؟
15 _ إذا كان األمر كذلك، هل قام رئيس فريق

التدقيق أو مدير التدقيق مبا يلي:
) أ ( التأكد من إجراء املشاورات الالزمة.

)ب( التأكد مـن أنه قد مت توثيق طبيعة ونطاق
هذه املشاورات والنتـائج املستخلصة منها
واالتفاق بشأهنـا مع اجلهة اليت مت التشاور

معها.
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)ج( حتديد أنه مت تنفيذ االستنتاجات الناجتة عن
املشاورات.

16 _ هل نشأت خالفات يف الرأي ضمن الفريق
أو مع مـن متت استشارهتم، أو مع مراجعي
ضـوابط جودة التـدقيق؟   إذا كان األمر
كذلك، فهـل مت حل هذه اخلالفات بإتباع

سياسات وإجراءات جهاز الرقابة؟
17 _ هل حدد رئيس فريق التدقيق أو مدير إدارة
التدقيق ما إذا كان جهـاز الرقابة قد عّين

مراجع ضوابط جودة ملهمة التدقيق؟
) أ ( إذا كان قد مت تعيني مراجع ضوابط جودة
التدقيق، فهل قام مسئول مناسب من جهاز
الرقابـة مبناقشة األمور اهلـامة الناشئة عن

التدقيق مع مراجع ضوابط جودة التدقيق؟
)ب( إذا كان قد مت تعيني مراجع ضوابط جودة
التدقيق، فهل مت االنتهاء من مراجعة ضوابط

جودة التدقيق قبل إصدار تقرير التدقيق؟
)ج( إذا كان قد مت تعيني مراجع ضوابط جودة
التدقيق، فهل قام املـراجع بتقييم األحكام
اهلامة اليت وضعها الفريق واالستنتاجات اليت

توصل إليها وصواًل إىل تقرير التدقيق؟
18 _ هل تدّبر رئيس فريق التدقيق أو مدير إدارة
التدقيق نتائج عملية املراقبة يف جهاز الرقابة؟
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19 _ هل مت فحص متطلبات االستقاللية وإجراء
املناقشات املناسـبة مع املسئولني يف جهاز

الرقابة لدعم االستنتاجات؟
التخطيـط :

1 _ هل تعكس أوراق عمل التـدقيق ختطيطًا
كافيًا عن طريق مـذكرة ختطيط أو وثائق

مماثلة؟
2 _ هل هناك أدلـة على أنه متت املوافقة على
مذكرة التخطيط يف الوقت املناسب من قبل

مدير إدارة التدقيق؟
3 _ هل مت تـوثيق مجيع التغريات اهلـامة على
خطة التدقيق واحملافظة عليها واملوافقة عليها؟
4 _ هل تشري أوراق عـمل التدقيق إىل وجود
مستوى مناسب مـن املعرفة بأعمال اجلهة
اخلاضعة للتدقيق مـن أجل حتديد املخاطر
واألحداث واملعامالت واملمارسات اليت قد

يكون هلا تأثري كبري على البيانات املالية؟
5 _ إذا كـانت مهمة التـدقيق معقدة، فهل مت
تقسيمها إىل أجزاء أكثر قابلية للتنفيذ من أجل

تنفيذ املهمة بطريقة أكثر فعالية وكفاءة؟
6 _ هل تغطي احلـسابات اليت مت حتـديدها

وتدقيقها النطاق الكامل للبيانات املالية؟
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7 _ هل مت حتديـد أهداف )تأكيدات( التدقيق
بشكل صحيح لكل حساب أو جمموعة من

املعامالت/القيود؟
8 _ هل هناك أدلة على أن املدققني الذين عّينوا
ملهمة التدقيق لديهم درجة من التدريب الفين

والكفاءة املطلوبة يف ظل هذه الظروف؟
9 _ هل يوجد جدول زمين كايف ملهمة التدقيق

وأنه مت ختطيط املواعيد بشكل معقول؟
)مع األخذ يف االعتبار األمور التالية(:

) أ ( حضور عمليات جرد املخزون واألصول.
)ب( استالم شهادات أو تأكيدات التدقيق.

)ج( تاريخ بدء التدقيق.
) د ( تـاريخ اإلجناز الـنهائي للـعمل امليداين
التفـصيلي لكي تتم مراجعته من مدير إدارة

التدقيق.
)هـ( التاريخ املخطط إلصـدار البيانات املالية

والتقارير.
) و ( االنتهاء مـن عملية التخـطيط قبل بدء

مرحلة العمل امليداين التفصيلي.
) ز ( اإلشراف السليم على صغار املوظفني من

قبل كبار املوظفني.
)ح( الوقت الكايف للمراجعة النهائية.
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10 _ هل تعكس أوراق العـمل الوقت الذي
انقضى يف تنفيذ املهمة من قبل فريق التدقيق
وأسباب الفروق اهلـامة عن اجلدول الزمين

املقّدر؟
11 _ هل صـدرت التوجيهـات املناسبة إىل
املدققني املساعدين الذي مت تكليفهم بالعمل؟

اجلوهريـة يف التخطيط العـام :
1 _ هل مت استخدام مستوى مقبول من اجلوهرية

للكشف عن األخطاء اجلوهرية الكمية؟
2 _ هل مت تدّبر العوامل النوعية للجوهرية؟

3 _ هل ما يزال رقم اجلوهرية للتخطيط مناسبًا
لتقييم نتائج إجراءات التدقيق، وهل مت توثيق

أسباب التغيريات فيه بشكل صحيح؟
4 _ هل مت تدّبر اجلوهـرية خالل تقييم نتائج
اإلجراءات الـيت مّتت، وهل مت التوصل إىل

االستنتاجات املناسبة يف هذا الصدد؟
تقييم املخاطر والضبـط الداخلـي :

Inherent 1 _ هل مت تأكيد املخـاطر الكامنة
 Risks على مستوى البيانات املالية وكذلك
مستوى التـأكيد ألرصدة احلسابات وفئات
املعامالت؟   وهل كان تقييم املخاطر الكامنة
مرّبرا يف ضوء عوامل اخلطر اليت مت حتديدها؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات



 _ 173 _

2 _ هل حتـتوي أوراق العمل على أدلة بأنه مت
إجراء مـراجعة وتقييم أويل لبيئة وإجراءات

التدقيق؟
3 _ هل مت تقييم إدارة/وحدة التدقيق الداخلي

باجلهة بشكل كاف؟
4 _ إذا كـانت هناك نية باالعتماد على العمل
الذي قام به التدقيق الداخلي باجلهة، فهل مت
تقييم هذا العمل واختباره للتأكد من مدى

كفايته؟
Internal 5 _ هل مت توثيق نظم الضبط الداخلي

 Control واحملاسبية مبا فيه الكفاية؟
6 _ هل كان وصف النظم بشكل مقبول )أي
مالحظات ونصـوص متكاملة أو تقييم أو

رسوم بيانية(؟
7 _ هل مت التحقق من كل نظـام عن طريق
اختبارات شاملة، على سبيل املثال، وهل مت

توثيق التحقق بشكٍل كاٍف؟
8 _ هل كان هناك استـنتاجات مناسبة حول
مدى كفايـة النظم )تصميم النظام احملاسيب

ونظام الضبط الداخلي(؟
9 _ هـل كان التقييم األويل ملخـاطر الضبط
 Control Risks لكل تـأكيد يف البيانات
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املالية مربرًا؟ وهل مت حتديد الضوابط الرئيسية
إلثبات التقييم لكل تأكيد؟

Audit 10 _ هـل كان أسلـوب التـدقيق
 Approach مالئمـًا؟ وهل مت النـظر يف
التقييم األويل ملخـاطر الضبط، بالتزامن مع
تقييم املخاطـر الكامنة، عند وضع أسلوب

التدقيق؟
بيئـة نظـم املعلومـات :

1 _ هل مت تقييم مدى اسـتخدام وأمهية البيئة
املؤمتتة وتوثيق أسلوب التدقيق املتوقع؟

Applica- 2 _ هل مت حتديـد نظم التطبيقات
 tion Systems الـيت هلا تأثـري كبري على
احملاسبة وعلى عمليـة إعداد البيانات املالية
والتقـارير لكـل دورة حماسبـية ووضع

استنتاجات بشأهنا؟
3 _ هل مت بشكل كاف تقييم الضوابط العامة
 General Controls لنـظام املعلـومات

املؤمتتة مع أخذ ما يلي يف االعتبار:
) أ ( ضوابط التنظيم املؤسسي واإلدارة.

)ب( ضوابط تطوير وصيانة نظم التطبيقات.
)ج( ضوابط تشغيل احلاسوب.

Software. د ( ضوابط برجميات النظم (
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Access. هـ( ضوابط الوصول املنطقي(
) و ( ضوابط اسـترداد املعلومات يف الكوارث

Disaster Recovery.
4 _ هل مت بشكل كـاٍف تقييم ضـوابط
التـطبيقات  Applications Controls يف
نظام املعلومات املؤمتتة مع أخذ األمور التالية

يف االعتبار:
Input. أ ( ضوابط املدخالت (

)ب( ضـوابط املعاجلة  Processing وملفات
معلومات احلاسوب.

Output. ج( ضوابط املخرجات(
5 _ هل مت أخذ االعتمـاد العام على الضوابط
العامة لنظام املعلـومات املؤمتتة يف االعتبار
Applica- لـتقييم فعالية ضوابط التطبيقات

 tions Controls يف النظام؟
6 _ يف حال عدم إمكانية االعتماد على الضوابط
العامة وضوابط التطبيقات، فهل مت النظر يف
استخدام ضوابط يدويـة قد توفر ضوابط

بديلة فعالة على مستوى التطبيق؟
7 _ هل فًكر املـدقق باجلمع املـناسب بني
إجـراءات األدوات اليدوية وأدوات التدقيق
Computer-Assisted مبساعدة احلاسوب

Audit Techniques CAAT؟
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8 _ عند اختاذ القرار باستخدام أدوات التدقيق
مبـساعدة احلاسـوب، هل ُأخذت العوامل

التالية بعني االعتبار:
) أ ( معرفة املدقق باحلاسوب ومهنيته وخربته.

)ب( توفر أدوات التدقيـق مبساعدة احلاسوب
ومرافق / جتهيزات احلاسوب.

)ج( عدم إمكانية استخدام االختبارات اليدوية.
)هـ( التوقيت.

9 _ يف حال استخدام أدوات التدقيق مبساعدة
احلاسوب، هل حتـتوي أوراق العمل على
وثائق كافيـة لوصف استخدامات أدوات

التدقيق مبساعدة احلاسوب مثل ما يلي:
) أ ( التخطيط:

• أهداف أدوات التدقيق مبساعدة احلاسوب.
• أدوات التدقيق مبساعدة احلاسوب احملددة اليت

سيتم استخدامها.
)ب( التنفيذ:

• إجـراءات وضوابط إعـداد واختبار أدوات
التدقيق مبساعدة احلاسوب.

• تفاصيل االختبارات اليت أجرهتا أدوات التدقيق
مبساعدة احلاسوب.

• تفاصيل املدخالت واملعاجلة واملخرجات.
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• املعلـومات التقنية حول النظام احملاسيب للجهة
)مثل ترتيب ملفات احلاسوب(.

)ج( أدلة التدقيق:
• املخرجات املوفرة.

• وصف أعمـال التـدقيق اليت متـت على
املخرجات.

• استنتاجات التدقيق.
) د ( التقارير:

• التوصيات إىل اإلدارة.
: Tests of Controls اختبارات الضوابط

1 _ هل مت احلصول على أدلة التدقيق من خالل
اخـتبارات الضوابط لدعم أي تقييم ملخاطر

الضوابط والذي يقل عن "مستوى عايل"؟
2 _ هل يبدو أن اختبارات تـدقيق الضوابط

الداخلية كانت مناسبة يف تلك الظروف؟
3 _ هل يبدو أن نتائج اختبار تدقيق الضوابط مت

تقديرها وتقييمها بشكل صحيح؟
4 _ يف احلاالت اليت مت فيها تعديل مستوى خماطر
املراقبة املقدرة، هل مت تعديل طبيعة وتوقيت
Sub- ومدى إجـراءات تدقيق املعامالت
ـطة  stantive Proceduresاملخط

سابقا؟
ـ
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: Lead Schedules اجلداول الرئيسية
1 _ هل مت إكمال مجيع اجلداول الرئيسية لألقسام
احملاسـبية )لكل حسـاب/مكّون( بشكل
صحيح وربـطها بالبيانـات املالية للجهة؟

مع أخذ ما يلي يف االعتبار:
) أ ( أرقام املقارنة.

)ب( األرصدة االفتتاحية.
Detailed إعـداد برامج التدقـيق التفصيلية

: Audit Programs

1 _ هل هنـاك دليل على قيام مسئول باملوافقة
على برامج التدقيق قبل بدء العمل امليداين؟

2 _ هل برامج التدقيق مـصممة لدعم اآلراء
املقدمة حول البيانات املالية؟

3 _ هل برامج التدقيق شـاملة مبا فيه الكفاية
لتؤدي إىل تأكيـد مقبول يف مجيع جوانب

خماطر التدقيق اهلامة؟
4 _ هل مت التوقيع مقابل كل خطوة من برامج

التدقيق كإشارة إىل أنه قد مت إجناز العمل؟
: Analytical Procedures اإلجراءات التحليلية
1 _ هل مت تنفيذ اإلجـراءات التحليلية خالل
التخـطيط لعملية التـدقيق من أجل حتديد

املخاطر؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات
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2 _ إذا مت تنفيذ مراجعات حتليلية للمعامالت/
القيود، هل أعطت تأكيدات بشأن معقولية
أرصدة احلسابات أو سلسلة من املعامالت؟

3 _ إذا مت تنفيذ مراجعات حتليلية حلصر طبيعة
وتـوقيت و/أو مـدى إجراءات تـدقيق
املعامالت/القيـود، هل مت قياس نتائج تلك
املـراجعات بشكل مالئم مقـارنة مبستوى

اجلوهرية املادية؟
4 _ هل مت حتديد أهداف اإلجراءات التحليلية

بشكل واضح؟
5 _ هل مت تنفيذ اإلجراءات بشكل صحيح؟

6 _ هل مت الوصـول إىل االستنتـاجات
الصحيحة؟

7 _ هل تتوافق أوراق عمل التدقيق مع البيانات
املالية؟

8 _ هل مت التحقيق يف احلسابات اليت توجد فيها
تغيريات كبرية من:

) أ ( نتائج السنة السابقة.
)ب( االحنرافات عن امليزانية.

Sub- اإلجراءات التحليلية للمعامالت/القيود
: stantive Analytical Procedures

1 _ هل مت تصميم مراجعات حتليلية للمعامالت/
القيود للحصـول على تأكيـدات بشأن

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات
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معقولية أرصدة احلـسابات أو سلسلة من
املعامالت، وهل مت تلبية مجيع املعايري يف هذا

الشأن؟
2 _ إذا مت تنفيذ مراجعات حتليلية حلصر طبيعة
وتـوقيت و/أو مـدى إجراءات تـدقيق
املعامالت/القيـود، هل مت قياس نتائج تلك
املـراجعات بشكل مالئم مقـارنة مبستوى
اجلوهرية املادية؟   وهل مت احلصول على أدلة

داعمة للتفسريات املستلمة من اجلهة؟
3 _ هل مت تـصميم إجراءات املعامالت/القيود
املناسبة وتـنفيذها لكل معـاملة، ورصيد
حـساب وكل إفصاح لكل تأكيد، وهل مت

أخذ كفاية ومالئمة األدلة يف االعتبار؟
4 _ بالنسبة لتوقيت إجراءات املعامالت/القيود،
هل مت أخذ الطريقة األكثر كفاءة لتنفيذ تلك

اإلجراءات يف احلسبان؟
5 _ هل كانت العّيـنات املختارة لالختبارات
Population معقولـة ومتثل إمجايل اجملتمع

املعين؟
6 _ هل مت إعداد إجراءات تتطّرق إىل جوانب
Value for األداء )تأكيد القيمة مقابل املال

 (Money مع املصادر ذات الصلة؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات
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Confirma- 7 _ هل مت استالم مجـيع تأكيدات
 tions األطراف اخلارجية؟ وهل متت مقارنة
هذه التأكيدات مع سجالت اجلهة والتحقيق

يف االختالفات؟
تقييـم النتائـج :

1 _ هل مت اكتشاف أخطاء أثناء فحص العينات
بشكل مناسب؟

2 _ هل مت إعـداد ملخص الختالفات التدقيق
 Audit Differences وهل مت تقييم األثر

اإلمجايل هلا؟
3 _ هل راجع املسـئول عن مهمـة التدقيق

ملخص اختالفات التدقيق؟
أوراق عمل التدقيـق :

1 _ هل مت بيان االستنتـاجات املؤيدة بشكل
جيد لكل مكّون مت تدقيقه؟

2 _ هل هناك أدلة على حتقيق أهداف التدقيق
يف كل إجراء؟

3 _ هل يسهل تعقب مبالغ البيانات املالية إىل
Trial Balance امليزانية العمومية التجريبية

واجلداول الرئيسية؟
Adjusting 4 _ هل مت تـأييد قيـود التعديل
 Entries بشكٍل كـاٍف يف أوراق العمل

وربطها باجلداول املعنية؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات
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5 _ هل هناك تأييد كاف يف أوراق العمل لكافة
املعلومـات الواردة يف اإليضاحات للبيانات

املالية؟
6 _ بـشكل عام، هل تتضمن أوراق العمل ما

يلي:
) أ ( إضافة الفهرسـة/التوقيعات والتواريخ من

قبل من قام بإعدادها ومراجعتها؟
Tick Marks ب( بـيان مـعاين عـالمات(

التدقيق؟
)ج( بيان مصدر املعلومات؟

) د ( بيان الغرض من الوثائق املنسوخة؟
)هـ( مـذكرات أو غريها من األدلة اليت تغطي
املـسائل اهلامة وغري العـادية يف احلسابات

والتقارير؟
) و ( بيـان أن مجيع اجلـداول اليت أعـدهتا
اجلهات اخلاضعة للتدقيق صحيحة ومناسبة؟

7 _ هل مت تفسري وحل مجيـع االستفسارات
واالستثناءات الناشئة عن اختبارات التدقيق

بشكٍل كاٍف؟
8 _ هل حتتـوي أوراق عمل التدقيق على أدلة
إلجراءات التشاور مع أولئك الذين ميتلكون

اخلربة املناسبة، حيثما كان ذلك مناسبًا؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات
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املراجعـة :
1 _ هل ُتظهر أوراق عمل التـدقيق مشاركة
كـافية من املـدير يف عمليـة التخطيط

واإلشراف واملراجعة على التدقيق؟
اعتبارات التدقيق األخرى :

1 _ هل مت تـصميم إجراءات كافية فيما يتعلق
بعملية تدقيق عملية إعداد امليزانية يف اجلهة؟

2 _ هل مت توثيق األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية
العمـومية على حنو كاف، وهل مت النظر يف
األحداث اهلـامة وانعكاساهتا على اإلفصاح

أو التعديل يف البيانات املالية؟
3 _ إذا تأخر تقرير التدقيق إىل ما بعد فترة زمنية
معقولـة، هل مت متديد مـراجعة األحداث

الالحقة؟
4 _ هل مت أخذ مجيع االلـتزامات واملطلوبات

احملتملة يف االعتبار وبشكل صحيح؟
5 _ هل مت دراسـة قدرة اجلهة على االستمرار
كمنشأة عامـلة يف املستقبل املنظور دراسة

صحيحة وكافية؟
6 _ هل مت احلصـول على خطابات متثيل اإلدارة
موقعه من أعضاء مناسبني من اإلدارة، أو هل

مت احلصول على أشكال أخرى من التمثيل؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات
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7 _ هل مت طلب واحلصول على خطابات من
حمـامني يف حال العثور على دليل بأن اجلهة
طرف يف أي مسألة/قضية قانونية يف احملاكم؟
8 _ هل كان هناك تواصل كاٍف )كّما ونوعا(

مع اجلهة طوال مهمة التدقيق؟
االلتـزام بالقوانيـن واللوائـح :

1 _ هل مت تصـميم وتنفيذ إجـراءات كافية
لتمكني إبداء الـرأي بشأن الـتزام اجلهة

بالقوانني واللوائح؟
تقريـر التدقيـق :

1 _ هل مت عرض البيانات املالية بشكل صحيح
وواضح ومفهوم، وهل تلـيب تلك البيانات

متطلبات املعايري املعنية؟
2 _ هل إيضاحات البيانات املالية متفقة مع املعايري

املهنية وكافية ومالئمة يف الظروف؟
3 _ هل مت اإلفصاح عن السـياسات احملاسبية
وطبـيعة وتأثري أي تغيريات فيها بوضوح يف

البيانات املالية؟
4 _ هل مت إعداد تقريـر التدقيق وفقا للمعايري

املعنية؟
5 _ هل مت تنفيـذ إجراءات ضمـان اكتمال

البيانات املالية؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات
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6 _ هل مت بشكل صحيح حتديد وتوثيق جوانب
القصور ألغراض املتابعة خالل عملية التدقيق

التالية؟
Management 7 _ هل يوجد خطاب اإلدارة

 Letter ملناقشته مع إدارة اجلهة؟
8 _ هل حدد خطاب اإلدارة ما يلي:

) أ ( املشكلة وطبيعتها وعواقبها احملتملة؟
)ب( توصيات عملية وفعالة واقتصادية؟

)ج( اإلشارة إىل االسـتعالمات الشفوية أو غري
الرمسية؟

) د ( أية مسائل غري مـبتوت فيها من خطاب
السنة السابقة؟

9 _ هل وقع املسئول املناسب يف اجلهة خطاب
اإلدارة؟

10 _ هل متت معاجلة مجيع األمور اهلامة احملددة
يف خطاب اإلدارة يف تقرير التدقيق؟

11 _ هل مت حتديـد األساس القانوين يف تقرير
التدقيق؟

12 _ هل مت إصدار تقريـر التدقيق يف الوقت
املوعد احملدد؟

13 _ هل كانت أسبـاب تأخري إصدار تقرير
التدقيق عن موعده مرّبرة وصحيحة؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات
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14 _ هل مت تأكيد األمور التالية قبل اإلفصاح:
) أ ( أن املعلومات اليت مت إعالهنا للعامة مدعمة

بشكل صحيح بواسطة وثائق مؤيدة.
)ب( أن احلقائق اليت مت إعالهنا للعامة مت عرضها
بشكل صحيح لـتحقيق الشفافية واالنفتاح

وسهولة االطالع الالزمة.
)ج( أن مـستوى اإلفصاح حمدد بشكل صحيح
)مثاًل، هل هو تقرير تدقيق مؤقت أو هنائي

أو ذي أغراض خاصة(؟
) د ( أنه قد مت إعالم املسئول املعين باجلهة كتابيًا

بشأن املعلومات اليت سيتم إعالهنا للعامة.
)هـ( أنه قـد مت إعالم اجلهة اإلشرافـية على
نشاط اجلهة اخلـاضعة للتدقيق حول عملية

اإلفصاح املخطط هلا.
15 _ بشكل عام، هل تدعم أوراق عمل التدقيق
وإجراءات التدقيق املنفذة  ونتائج إجراءات
التدقيق وتـأكد الرأي املهين للتدقيق؟   إذا
كان هـذا صحيحا، فـذلك يشري إىل أن

أعمال التدقيق قد أجنزت بالعناية الواجبة.
التعاقد مع أطراف خارجية :

1 _ هل صدر خطاب تكليف باملهمة اىل شركة
التدقيق وحيدد مسؤولياهتا؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات
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2 _ ما هي التدابري اليت مت اختاذها إلنشاء قنوات
اتصال مناسبة بـني مسئول اجلهة اخلاضعة

للتدقيق والشركة؟
3 _ هل وافق جهـاز الرقابة على خطة التدقيق

بعد مراجعتها بشكل دقيق؟
4 _ هل وافق جهاز الرقابة على مجيع التغيريات

الالحقة اليت أدخلت على خطة التدقيق؟
5 _ هل هناك جلنة توجيهية عاملة باجلهة، وهل
تـأكد جهاز الرقابـة من أهنا تؤدي عملها

بكفاءة؟
6 _ هل تأكد جهاز الـرقابة من التزام شركة
التدقيق مبعايري التـدقيق املعنية؟   وهل قام
جهاز الرقابة مبراجعة شاملة للعمل املنجز من

قبل الشركة؟
7 _ هل راقب جهـاز الرقابـة بشكٍل كاٍف

تكاليف التدقيق؟
8 _ هل مت تقييم عملية إعداد امليزانية باجلهة؟

9 _ هل مت إجناز عمٍل كاٍف حول التزام اجلهة
بالقوانني واللوائح؟

10 _ هل تأكد جهاز الـرقابة من االحتفاظ
بنسخ من ملفات التدقيق املناسبة أو التأكد

من توفرها له؟

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات
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الغـش واخلطـأ :
1 _ هل مت اكتشاف مؤشرات على الغش أثناء
عملية التدقيق، وهل مت تعقبها بشكٍل كاٍف؟

التقديـرات احملاسبيـة :
1 _ هل مت تقييم التقديرات احملاسبية بصورة وافية
للتأكـد من معقوليتهـا، وهل متت متابعة

الفروق بشكل صحيح؟
األطراف ذات العالقـة :

1 _ هل مت تصميـم إجراءات تدقيق للحصول
علـى أدلة تدقيق كافية فيما يتعلق بالتحديد
واإلفـصاح من قـبل إدارة األطراف ذات
العالقـة وتأثري معـامالت األطراف ذات

العالقة اليت تعترب هامة للبيانات املالية؟

استخدام عمل مدقق آخر :
1 _ هل مت تقييم العمل الذي يقوم به مدققون
آخرون بشكل صحيح وأخذه بعني االعتبار

أثناء مهمة التدقيق احلالية.

نعـم / ال
ال ينطبـق

مرجع أوراق
العمـل

مالحظـات



امللحـق ) 3 (
استبيـان ضمان اجلـودة

تدقيـق األداء

إذا كانت النتائج خبصوص أمر معني إجيابية ، ينبغي كتابة )نعم( .
أما إذا كانت الـنتائج سلبية، فينبغي كتابة "ال"، على أن يضاف بعد ذلك السبب/التفسري
املناسب يف عمود املالحظات. ويف مثل هذه احلالة، ينبغي اإلشارة إىل حماضر مناقشة النتائج
مع اإلدارة، و/أو تقرير مراجعة ضمان اجلودة. وقد تكون هناك حاالت يكون اجلواب فيها
على السؤال هـو "ال" ولكن الوضع ال يزال ضمن نطاق املعـايري الدولية لألجهزة العليا
للرقابة واحملاسبة )اإلنتوساي( )مثل عدم االلـتزام مبنهجية جهاز الرقابة، وإن ظلت احلالة

ضمن نطاق معايري اإلنتوساي(. وجيب تثبيت ذلك بوضوح واإلبالغ بشأنه وفقا لذلك.
وإذا كان السؤال ال ينطبق، فينبغي كتابة "ال ينطبق" مع كتابة تفسري كاٍف.

وجيب ربط األسئلة قدر املستطاع بأوراق العمل ذات الصلة يف ملف التدقيق .
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اسم مدير تدقيـق األداء
اسم مديـر التدقيـق )مسئول املهمة(

اسـم اجلهة اخلاضعة للتدقيـق
موضوع مهمـة التدقيـق

مرحلة التدقيق اليت روجعت
بدأت املراجعة بتاريـخ

اكتملت املراجعة بتاريـخ
نوقشت النتائـج بتاريـخ

اسم وتوقيـع املراجـع



1 ـ عامل اجلودة اخلاص بتكليف تدقيـق األداء
عامـل اجلودة : تكليف تدقيق األداء .

هـدف اجلودة : ينبغي أن يكون جلهاز الرقـابة احلق يف إجراء تدقيق األداء طبقًا
للمعـايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة )اإلنتوساي( . وميكن حتقيق ذلك

إذا كان لدى جهاز الرقابة تكليفًا واضحًا بذلك .

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل
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1 _ هل يوجد قـانون ينظـم تكليف تدقيق
األداء؟

2 _ هل ُيعطى رئيس جهـاز الرقابة أو جهاز
الرقابة تكليفًا لتنفيذ تدقيق األداء؟

3 _ هل يستثين تكليف تدقيق األداء أي جماالت
يف تدقيق األداء؟

4 _ هل ينص التكليف علـى تقدمي تقرير إىل
السلطة التشريعية )كالربملان(؟

5 _ هل يستخدم جهاز الـرقابة التكليف إىل
أبعد حدوده؟

تكليـف تدقيـق األداء



2 ـ عوامل اجلودة اخلاصة باملتطلبات املهنية الفردية ملدققي األداء
أواًل : عامـل اجلودة ـ السلوك األخالقي للمدقق .

هدف اجلودة : على مـدقق األداء أن يلتزم مببادئ االستقاللية والزناهة والسرية ،
وميكن حتقيق ذلك إذا طبق جهاز الرقابة أخالقيات املهنة فيه ، وإذا التزم املوظفون
بقواعد األخالقيات ، كمـا جيب على جهاز الرقابـة أن يضمن التزام املوظفني

بقواعد األخالقيات .
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

1 _ هل توجد أخالقيات مهنية موثقة ومعتمدة
جبهاز الرقابة؟ وهل تغطي اجلوانب املوجودة
يف أخالقيات املهنة لإلنتوساي )املعيار الدويل

رقم 30(؟
2 _ هل يتم االلتزام بتلك األخالقيات املذكور

أعاله؟
3 _ هل توجد إجراءات تغطي أخالقيات املهنة

لإلنتوساي؟
4 _ كيف يـضمن جهاز الرقابـة التزام كافة
املدققني مبتطـلبات جهاز الرقابة فيما يتعلق

باالستقاللية والزناهة والسرية؟

أنشطة ضمان اجلودة اهلادفة إىل حتقيق
سلوك أخالقي جيد بني املدققني



ثانيـًا : عامـل اجلودة ـ اخللفيـة األكادمييـة للمدقـق .
هدف اجلودة : يشترط أن يكون املـدقق حاصاًل على خلفية أكادميية ذات صلة
ومنـاسبة لالختبارات والعمل التحلـيلي. وميكن حتقيق ذلك إذا كان لدى جهاز
الـرقابة سياسات وإجراءات فعالـة وموظفني مهرة لتوظيف أصحاب الكفاءات.
جيب على جهاز الرقابة أن يضمن حتقيق ذلك بطريقة فعالة. واألساس يف ذلك هو

تبّني إستراتيجية توظيف تضمن توظيف األشخاص املناسبني لتنفيذ تدقيق األداء .
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

1 _ هل توجد سياسة خاصة لتوظيف مدققني
األداء حيملون الكفاءة العامة واألكادميية؟

2 _ هل التـوظيف يتم عمليًا مبراعاة املؤهالت
املطلوبة إلدارة تدقيق األداء؟

3 _ هل يـستطيع جهـاز الرقـابة معـاجلة
احتياجات إدارة تدقيق األداء بشكل كاف
)عـدد املدققني والكـفاءة واملهارات وغري

ذلك( يف بيئة التوظيف؟
)عليك مراعاة أمور مثل الشواغر ومستويات
املهـارات الشاملـة، ودوران العمل وغري

ذلك(

أنشطة ضمان اجلودة اهلادفة إىل توظيف
أصحاب الكفاءات



ثالثـًا : عامـل اجلودة ـ املعرفة النظرية للمدقق وفهمه تدقيق األداء .
هدف اجلودة : يـشترط أن يتمتع املدقق مبعرفة نظـرية وفهم جيد ملفهوم تدقيق
األداء واالختالفات بني تـدقيق األداء واألمناط األخرى من التدقيق. وميكن حتقيق
ذلك إذا رّكز جهاز الـرقابة على الكفاءة وطّبق نظام مـعرفة يتضمن السياسات
واألدلة اإلرشاديـة والدورات والربامج التبادلية بني أجهـزة الرقابة والتشارك يف
املعرفة وتبادل املـعلومات بني املدققني واإلرشاد الشخصي وغري ذلك. جيب على

جهاز الرقابة أن يضمن حتقيق ذلك بطريقة فعالة.
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

1 _ هل يوجد لدى جهاز الرقابة توثيق يصف
مفهوم تدقيق األداء بالنسبة لظروفه اخلاصة؟

هل توجد صفة رمسية هلذا التوثيق؟
2 _ هل تـوجد أدلـة إرشاديـة رمسية و/أو
إرشـادات ومعايري يف تـدقيق األداء تدعم

مفهوم جهاز الرقابة لتدقيق األداء؟
3 _ كيف يضمن جهاز الرقـابة إملام مدققي
تـدقيق األداء بـالسـياسـات واألدلة
واإلرشادات وغريهـا اخلاصة بتدقيق األداء

واستخدامها بطريقة صحيحة؟
4 _ هل شارك مجيع مدققي األداء يف برامج أو
دورات تعليمية لتدقيق األداء، مثل الدورات

األساسية واملتقدمة واملتابعة؟

أنشطة ضمان اجلودة لتحقيق التعليم
النظري املالئم ملفهوم تدقيق األداء
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5 _ كيف يضمن جهاز الرقابة إكمال املدققني
لربامج أو دورات تدقيق األداء التعليمية؟

6 _ كيف يضمن جهاز الرقابة تطبيق املدققني
امللتحقني بـربامج أو دورات تدقيق األداء

التعليمية للمعرفة املكتسبة؟
7 _ هل شارك مـدققو األداء يف برامج تدقيق

األداء التبادلية مع أجهزة رقابة أخرى؟
8 _ كيف يضمن جهاز الرقابة استخدام املعرفة
الـيت اكتسبهـا املدقـق من خالل برامج

التدريب املختلفة يف مهمات تدقيق األداء؟
9 _ هل يتلـقى مدقق األداء تـوجيها خالل
مهمات تدقيق األداء )ويشمل ذلك التوجيه
من مدير إدارة تدقيق األداء واملرشد وعضو

فريق املهمة، وغريهم(؟
10 _ هل توجد أنشطـة منظمة قائمة لتبادل

املعرفة والتشارك فيها بني مدققي األداء؟
)عليك مراعـاة بعض األمور، مثل مناقشات
تدقيق األداء املنـتظمة والدراسـة املشتركة
لتقارير تدقيـق األداًء وتدارس أنشطة تدقيق
األداء ورفع التقارير عن الدورات وغري ذلك(.

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة لتحقيق التعليم
النظري املالئم ملفهوم تدقيق األداء
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11 _ هل يقّيم جهاز الرقـابة املستوى احلايل
للمعرفة بتـدقيق األداء بانتظـام لتحديد

االحتياجات احلالية واملستقبلية؟
12 _ هل يتم التواصـل مع مسئويل التدريب
جبهاز الرقابة خبصوص االحتياجات املعرفية

واملهارية؟
13 _ هل يـضمن جهـاز الرقـابة وضع
االحتـياجات املعرفية بعني االعتبار يف خطة

التدريب للسنة القادمة؟
14 _ هل يتم تقييم فعالية خطط التدريب؟

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة لتحقيق التعليم
النظري املالئم ملفهوم تدقيق األداء



رابعـًا : عامـل اجلودة ـ املهارات العملية للمدقق يف إدارة تدقيق األداء .
هدف اجلودة : جيب أن يتـمتع مدقق األداء مبهارات يف إدارة كافة أنشطة تدقيق
األداء بكفاءة وجودة. وجيب أن يتمتع املدقق مبهارات يف استخدام طرق وتقنيات
التـدقيق، وأن يكون قادرًا علـى إدارة مهمات تدقيـق األداء )دراسات مسبقة
ودراسات رئيسيـة( بطريقة مهنية. وميكن حتقيق ذلك إذا طّبق جهاز الرقابة نظامًا
عرب بـرنامج تدرييب )دورات مكثفة( والتـدريب على رأس العمل وتشكيل فرق
تدقيق لتلبية بعض احتياجات التدريب، وتطوير خطط التدريب على املهارات على

املستوى الفردي.  جيب على جهاز الرقابة أن يضمن حتقيق ذلك بطريقة فعالة .
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

1 _ هل توجد بالفعل خطة تدريب سنوية على
املستوى الفردي للمدققني؟

2 _ هل توجد إجراءات خاصة بالتدريب على
رأس العمل؟

3 _ هل اإلجراءات اخلالصـة بالتدريب على
رأس العمل موثقة؟

4 _ هل التدريب على رأس العمل متوفر لكل
مدقق؟

5 _ هل يتم توثيق مـا ينجز من تدريب على
رأس العمل؟

أنشطة ضمان اجلودة لتحقيق املهارات
املالئمة يف إدارة انشطة تدقيق األداء



 _ 197 _

6 _ كيف حيّدد مدراء تدقيق األداء هيكلية فرق
التدقيق واحتياجات املوظفني؟

7 _ كيف يطّور مـدراء تدقيق األداء قدرات
إدارهتم؟

8 _ هل التحق املـدققون بدورات تدريبية مع
تركيز خاص على ما يلي:

) أ ( إدارة املعلومات.
)ب( اختيار الطرق واملنهجيات.

)ج( تقنيات املقابلة.
) د ( مجع البيانات النوعية والكّمية.

)هـ( حتليل املشكالت.
9 _ هل يسمح مـدراء تدقيق األداء للمدققني

بتويل مسئوليات متزايدة يف املهمات؟

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة لتحقيق املهارات
املالئمة يف إدارة انشطة تدقيق األداء



3 ـ عوامل اجلودة اخلاصة باإلدارة املهنية ملهمات تدقيق األداء
أواًل : عـامـل اجلودة ـ دور رئيس جهاز الرقـابة وكبار املدراء يف مهمات

تدقيق األداء .
هدف اجلودة : يتمثل دور رئيس جهاز الرقابة وكبار املدراء يف مهمات التدقيق يف
املسامهة بضمان معـقول لكي يليب عمل التدقيق املنـجز معايري اجلودة املالئمة.
وميكن حتقيق ذلك إذا طّبق جهـاز الرقابة إجراءات ذات كفاءة يف املراقبة على ما

يلي:
• قرارات اختيار مهمات التدقيق اجلديدة.

• إدارة توجيه وإشراف ومراجعة كافية ألعمال التدقيق على مستويات حمددة.
• تقييم مسودة تقرير التدقيق.

كما جيب على جهاز الرقابة أن يضمن التزام املدراء بقوانني املراقبة املذكورة .
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

1 _ هل أدوار رئيس جهاز الرقابة وكبار املدراء
يف مهمات تدقيق األداء موضحة متامًا؟

2 _ هل توضيح األدوار مطبق بشكل جيد؟
3 _ هل توجد مراجعة مستمرة ملهمات التدقيق

ينجزها كبار املدراء؟
4 _ هل تظهر أوراق عـمل مهمة الـتدقيق
مشاركـة إدارية عليـا ووقت مبذول يف
التخطيط واإلشراف واملراجعة ملهمة التدقيق؟

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور رئيس جهاز
الرقابة وكبار املدراء يف مهمات تدقيق األداء
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)جيب مراعاة األمور التالية:
) أ ( مناقشة مـشاكل تدقيق حمتملة استنادًا إىل
احلقائق من املالحظة امليدانية واالستطالعات

العامة مع مدير إدارة تدقيق األداء.
)ب( إظهار العناية الـواجبة يف قرارات اختيار

مهمات تدقيق  جديدة.
)ج( تقدمي تغذية مرتدة لفريق التدقيق أثناء إدارة

املهمة.(

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور رئيس جهاز
الرقابة وكبار املدراء يف مهمات تدقيق األداء



ثانيـًا : عامـل اجلودة ـ دور مدير إدارة تدقيق األداء يف مهمات التدقيق .
هدف اجلودة : على مدير إدارة تدقيق األداء أن يساهم بضمان معقول لكي يليب
عمـل التدقيق املنجز ملقاييـس اجلودة املالئمة. وميكن حتقيق ذلك إذا طّبق

جهاز الرقابة إجراءات ذات كفاءة للمراقبة على ما يلي:
• ختصيص موظفني يتمـتعون باملستوى املطلوب من التدريب الفين واملهارة الذي

يناسب ظروف مهمة التدقيق.
• إدارة توجيه وإشراف ومراجعة كافية ألعمال التدقيق على مستويات حمددة.

• تقييم مسودة تقرير التدقيق.
جيب علـى جهاز الرقابة أن يضمن امتثـال املوظفني لقوانني املراقبة )أي كهدف

جودة(.

 _ 200 _

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور مدير إدارة
التدقيق يف مهمات التدقيـق

1 _ هل يتم وصف دور مدير إدارة تدقيق األداء
يف مهمات تدقيق األداء؟

2 _ هل يطّبق الوصف أعاله على حنو جيد؟
3 _ هل يتأكد مدير إدارة تدقيق األداء من أن
اختيار املوظفني للمهمات يتم مع األخذ بعني

االعتبار املهارات املطلوبة واملتوفرة؟
4 _ هل يعطي مدير إدارة تدقيق األداء تفويضًا

مناسبا للبدء باملهمة؟
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)جيب مراعاة ما يلي:
) أ ( بـيان واضح بأهـداف املهمة ونـطاقها

وتركيزه.
)ب( دمج مالئم للمـوارد ليتم تطبـيقها على
املهمـة فيما خيص توزيع املهارات وحصص
العمل واسـتخدام اخلـربة الداخلـية أو

اخلارجية.
)ج( وضع تدابري مراجعة سري التقدم يف مراحل

حمددة.
) د ( اإلطـار الزمين إلمتام العمل امليداين وتقدمي

مسودة تقرير التدقيق.
)هـ( التوثيق والتحفيز اجليد للتغريات اهلامة اليت
جيريها مديـر إدارة تدقيق األداء على خطة

التدقيق.(
5 _ هل يتابع ويراجع مدير إدارة تدقيق األداء

مهمات التدقيق بشكل مستمر؟
6 _ هل تظهر أوراق عمل التـدقيق مشاركة
إدارية كافية يف عمليات التوجيه والتخطيط

واإلشراف واملراجعة ملهمة التدقيق؟
)جيب مراعاة ما يلي:

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور مدير إدارة
التدقيق يف مهمات التدقيـق
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) أ ( مادة النقـاش اليت يطرحها املدير خبصوص
مشاكل التـدقيق احملتملة من معاينته امليدانية

واستطالعاته العامة.
)ب( مراجـعة أوراق عمل رئـيسيـة حول

التخطيط.
)ج( خطة املهمة واجلوهرية وغري ذلك.

) د ( اهلدف لكل جزء من العمليـة الرئيسية،
والنتائج القابلة للقياس لكل هدف واألنشطة

احملددة لكافة النتائج.
)هـ( مناقشة املدير ملعايري تقييم التدقيق.

) و ( توفري تغذية مرتدة بناءة لفريق التدقيق.(

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور مدير إدارة
التدقيق يف مهمات التدقيـق



ثالثـًا : عامـل اجلودة ـ إدارة مهمة تدقيـق األداء .
هدف اجلودة : جيب على رئيس وأعـضاء فريق تدقيق األداء إدارة مهمة التدقيق
بطريقة مرضية. ميـكن حتقيق ذلك إذا طّبق جهاز الرقابة معايري وإجراءات
إدارية سليمة يف إدارة تدقيق األداء. جيب على جهاز الرقابة أن يضمن التزام

املوظفني بالقوانني اإلدارية.
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بأمور إدارة
مهمـة تدقيق األداء

1 _ هل يـوجد معيار وعمليـة مناسبة حلفظ
وأرشفة أوراق العمل بإدارة تدقيق األداء؟

2 _ هل يتم تـوثيق مجيع أنشطة ضمان اجلودة
يف ملف مهمة التدقيق؟

3 _ هل يتأكد مدير إدارة تدقيق األداء من توثيق
املهمة طبقًا لإلرشادات واملعايري؟



رابعـًا : عامـل اجلودة ـ التخطيط ملهمة تدقيق األداء .
هدف اجلودة : جيب أن يكون مبقدور موظفي إدارة تدقيق األداء التخطيط ملهمة
تدقيق األداء بطريقة تـضمن تنفيذها جبودة عالـية من نواحي االقتصادية
والكفاءة والفعالية، وأهنا مدعومـة باألدلة املناسبة. وميكن حتقيق ذلك إذا
طّبق مدير إدارة تدقيق األداء إجراءات للتخطيط ذات كفاءة تشمل ما يلي:

التوثيق. 
• مجع املعلومات عن اجلهة اخلاضعة للتدقيق.

• حتديد مشاكل وأهداف وهنج التدقيق.
• حتديد االحتياجات للبيانات النوعية والكمية ومصادر هذه البيانات وكيفية حتليلها.

• التخطيط التنفيذي السليم.
جيب على مدير إدارة تدقيق األداء أن يضمن التزام املوظفني بقوانني التخطيط.
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة بالتخطيط ملهمـة
تدقيـق األداء

1 _ هل تتضمن أوراق عمل مهمة تدقيق األداء
ختطـيطا كافيا مبـوجب مذكرة ختطيط أو

وثيقة مشاهبة؟
)جيب مراعاة ما يلي التالية:

) أ ( مذكرة عن املشاهدة امليدانية.
)ب( مذكرة دراسة مسبقة.

)ج( خطة دراسة رئيسية للمهمة.(.
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2 _ هل تـظهر أوراق عمل مهمة تدقيق األداء
مستـوى مالئم من املعرفـة بعمل اجلهة
اخلاضعـة للتدقيق من أجل حتـديد مسائل

ومشاكل وفرضيات التدقيق املعنية؟
3 _ هل مت جتزئة مشـاكل التدقيق املعقدة إىل

مشاكل تدقيق فرعية لتسهيل التعامل معها؟
4 _ هل مت حتديد أهداف التدقيق لكل مشكلة

تدقيق بطريقة صحيحة؟
5 _ هل يـوجد جدول زمين للـتدقيق كاف

ومعقول؟
)جيب مراعاة ما يلي:

) أ ( وجود البيانات الكّمية وحتديد وثائق اجلهة
الـواجب احلصول عليها وموظفيها الواجب

مقابلتهم.
)ب( موعد بداية مهمة التدقيق.
)ج( موعد انتهاء مهمة التدقيق.

) د ( مواعيد إصدار مالحظات ونتائج وتقارير
مهمة التدقيق.

)هـ( إشـراف مالئم على املوظفني الصغار من
قبل موظفني كبار.

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة بالتخطيط ملهمـة
تدقيـق األداء
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) و ( وقت كاف للتعامل مع إدارة اجلهة.
) ز ( تأكيد مالحظات التدقيق.

)ح( وقت كاف للمراجعة النهائية.(
6 _ هل تعكس أوراق العمل الوقت املستغرق
فعليا على التدقيق وتوضيح أسباب الفروقات

الكبرية عن الوقت املقّدر/املخصص؟
7 _ هل مت التوجيه املالئم من قبل املدراء عندما

أوكل العمل ألعضاء الفريق؟
8 _ هل مت إجناز مستوى مقـبول من التدقيق
للـعثور على أدلة تدقـيق من مواد البيانات

الكّمية؟
)جيب مراعاة ما يلي:

) أ ( البيانات املـستخلصة من قواعد معلومات
وسجالت اجلهة.

)ب( البيانات املستخلصة من االستبيانات.
)ج( البيـانات املستخلصـة من االستطالعات

اإلحصائية.(
9 _ هل مت إجناز مستوى مقبول من التدقيق للعثور

على أدلة تدقيق من مواد البيانات النوعية؟
)جيب مراعاة ما يلي:

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة بالتخطيط ملهمـة
تدقيـق األداء
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) أ ( الوثائق.
)ب( مالحظات املقابالت.

)ج( مالحظات املعاينات/املشاهدات.
) د ( إفادات من االستبيانات.

)هـ( إفادات من جلسات االستماع.(
10 _ هل مت أخذ فرضيات التدقيق بعني االعتبار

أثناء حتليل البيانات والنتائج؟
11 _ هل مت استخالص نـتائج صحيحة حول

مشكالت التدقيق أثناء حتليل أدلة التدقيق؟
12 _ هل كان هنج التدقيق مالئمًا؟

)جيب مراعاة ما يلي:
) أ ( اختيار توّجه التدقيق )االقتصادية والكفاءة
والفاعليـة( الستخراج فرضـيات التدقيق

لوضعها حتت االختبار.
)ب( صياغة فرضيات تدقيق.

)ج( إن كانت املعـرفة الالزمة لإلجـابة على
تساؤالت التـدقيق  مستـمدة من حتليل

مناسب ملشكلة التدقيق.
) د ( إن كانـت املعرفة الالزمـة مقّسمة إىل

معلومات وبيانات حمددة.

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة بالتخطيط ملهمـة
تدقيـق األداء
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) و ( إن كانت البيانات الالزمة حمّللة من حيث
املصادر وتوفر تلك املصادر وجودة البيانات

واألشخاص املعنيني.
) و ( إن كانت الطـرق والتقنيات والدعم من
تكنـولوجيا املعلومـات مستمدة من حتليل

كيفية احلصول على البيانات الالزمة.(

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة بالتخطيط ملهمـة
تدقيـق األداء



خامسًا : عـامـل اجلودة ـ هدف التدقيق )جماالت التدقيق ومشاكل التدقيق
وفرضيات مشاكل التدقيق( .

هدف اجلودة : جيـب أن يكون مبقدور موظفي إدارة تدقيق األداء حتديد مشاكل
التدقيق ذات الصلة واملمكن التعامل معها. وميكن حتقيق ذلك إذا طّبق مدير
إدارة تدقيق األداء إجراءات ذات كفاءة لتحديد مشاكل التدقيق من حيث
املشاهدة واستخدام االستطالعات العامة وأداء الدراسات التمهيدية ووضع
معايري الـتدقيق وغريها. جيب على مدير إدارة تدقيق األداء أن يضمن التزام

املوظفني بالقوانني املتعلقة بتحليل مشاكل التدقيق اليت يقع عليها االختيار .
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة هبدف التدقيـق

1 _ هل توجد قدرة مطورة جيدًا بني صفوف
مدققي األداء الختيـار مشاكل ذات صلة

وممكن التعامل معها )نطاق التدقيق(؟
)جيب مراعاة ما يلي:

) أ ( تنفيذ املشاهدة امليدانية عرب مصادر خمتلفة.
)ب( تنفيذ االسـتطالعات العـامة )يف بعض
األحيان تكون مستندة إىل املشاهدة امليدانية(.

)ج( جيب أن تلّبي مشاكل التدقيق معايري هامة،
مثل الصلة وقابليتها للتدقيق وغري ذلك.

) د ( املناقشات بني املدراء ومدققي األداء فيما يتعلق باملادة
املستخلصـة من املشاهدة امليـدانية واالستطالعات

العامة وكيفية اختيار مشاكل التدقيق.(.



سادسًا : عامـل اجلودة ـ تقييمـات التدقيـق.
هـدف اجلودة : جيب أن يكون مبقدور موظفي إدارة تدقيق األداء تقييم أدلة التدقيق
بكفاءة وترابط الستخـالص االستنتاجات حول التزام اجلهة اخلاضعة للتدقيق
بالقوانني واألنظمة واملعـايري واملقاييس األخرى. وميكن حتقيق ذلك إذا طّبق

مدير إدارة تدقيق األداء إجراءات ذات كفاءة لوضع معايري تدقيق جيدة.
جيب على مدير إدارة تدقيق األداء أن يضمن امتثال املوظفني للقوانني املتعلقة

بوضع معايري تقييم التدقيق.
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بتقييمـات
التدقيـق

1 _ هل مدققو األداء قادرون على وضع معايري
تقييم جيدة )تكـون فريدة من نوعها لكل
مهمة تدقيق أداء( لتقييم مالحظات التدقيق

واستخالص االستنتاجات؟
)جيب مراعاة األمور التالية:

) أ ( وضع املعايري وإخضاعها لالختبار والتحقق
ضمن دراسة متهيدية.

)ب( وضع معايري إضافية يف بداية الدراسة الرئيسية.
)ج( مناقشة املعايري مع اجلهة اخلاضعة للتدقيق.

) د ( ربـط املعايري بأهداف اجلهة ومقاييسها أو
ربطها مبعايري عامة )تطبيقات عملية(.

)هـ( منـاقشة املعايـري مع املدراء ومصادقتهم
عليها.(



سابعـًا : عامـل اجلودة ـ إدارة مهمة تدقيق األداء.
هدف اجلودة : جيب إدارة مهمة تدقيق األداء طبقـًا لتعريفات تدقيق األداء جبهاز الرقابة
وبكفاءة إدارة املشاريع. وميكن حتقيق ذلك إذا طّبق مدير إدارة تدقيق األداء معايري
وإجراءات ذات كفـاءة إلدارة مهمة تدقيق األداء. جيب علـى مدير إدارة تدقيق

األداء أن يضمن امتثال املوظفني للقوانني املتعلقة بإدارة مهمات تدقيق األداء.
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بإدارة مهمة تدقيق
األداء

1 _ هل مبقدور مدققي األداء تـنفيذ مهمات
)مهمـات استطالعات عـامة ودراسات
متهيدية ودراسات رئيسية( طبقًا ملعايري جهاز

الرقابة املعنية بتدقيق األداء؟
2 _ هل توّخى فريق مهمة التدقيق العناية الواجبة
يف حتـديد ومجع وتقييم األدلة، ويف اإلبالغ
عن املالحظات واالستنتاجات والتوصيات؟

)جيب مراعاة ما يلي:
) أ ( استخدام دليل تدقيق األداء.

)ب( استخدام املالحظات من دورات التدريب.
)ج( إتباع اخلطوات/املراحل الواردة يف إرشادات

تدقيق األداء احمللية.
) د ( إتباع مرجعيات أخالقيات التدقيق.

)هـ( إتباع معايري تدقيق األداء.(
3 _ هل قـام فريق التدقيق بتنفيذ مهمة التدقيق

ضمن اإلطار الزمين والتكلفة املقّدرين هلا؟



ثامنـًا : عامـل اجلودة ـ مالحظات وحتليالت واستنتاجات التدقيـق.
هدف اجلودة : جيب أن يكون مبقدور مدققي األداء حتديد مالحظات التدقيق من
مـصادر بيانات خمتلفة، وضمـان جودة املالحظات والتحليل واستخالص
االستنتاجات من خالل مقارنـة املالحظات مبعايري التدقيق من أجل حتديد
التوصـيات ذات الصلة والفعالـة. وميكن حتقيق ذلك إذا طّبق مدير إدارة
تدقيق األداء معـايري وإجراءات ذات كفاءة للعمل امليداين والتحليل اخلاص

بالتدقيق.
جيب على مدير إدارة تدقيق األداء أن يضمن امتثال املوظفني للقوانني املتعلقة

بالعمل امليداين والتحليل اخلاص بالتدقيق.
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة مبالحظات
وحتليالت واستنتاجات التدقيـق

1 _ هل مت تـوثيق األهـداف والغـايات
واإلجراءات واألنـشطة ونظـم املعلومات
واستخـدام مدخالت وخمرجات تكنولوجيا
املعلومات وغريها اخلاصة بالتدقيق على حنو

كاف من قبل املدققني؟
2 _ هل حتقق املـدققون من الوثائق اليت وفرهتا
اجلـهة اخلاضعة للتدقيق فيما خيص األهداف
والغايـات واإلجراءات واألنشـطة ونظم
املعلـومات )اليدوية واملـؤمتتة( قبل قرارهم

االعتماد عليها؟
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3 _ هل مت توثيق التحقق املذكور أعاله بشكل
كاف؟

4 _ هل مت حتـديد أهداف مـرحلة مجع أدلة
التدقيق بوضوح؟

5 _ هل مت تنفيذ وتوثيق إجراءات مرحلة مجع
أدلة التدقيق بطريقة صحيحة؟

6 _ هل يـوجد إثبات على قدرة مدققي األداء
اجليدة عـلى حتديد املـالحظات من طرق
خمتلفة جلمع البيـانات وتأكدهم من جودة

املالحظات؟
)جيب مراعاة األمور التالية:

) أ ( كتابـة كل نشاط جلمع الـبيانات، مثل
املقابلة، يف مذكرة خاصة.

)ب( التأكيد علـى مالحظات استخلصت من
مصدر ما بواسطة املالحظات املستخلصة من

مصدر آخر.
)ج( اكتمال البيانات.

) د ( أمن البيانات.
)هـ( عدم اسـتناد التدقيق على نوع واحد من

البيانات.

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة مبالحظات
وحتليالت واستنتاجات التدقيـق
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) و ( بعد االنتهـاء من مجع البيانـات، كتابة
مذكـرة خاصة حتتوي على أهم مالحظات

التدقيق.
) ز ( مناقشة مذكرة املالحظات مع مدير إدارة

تدقيق األداء.
)ح( تقييم أدلة الـتدقيق بطريقة صحيحة مقابل
تقييمات التدقيق اليت وقع االختيار عليها ومت

تقييمها.(
7 _ هل مت متابعة مجيع مشاكل التدقيق وتأييدها

بأدلة التدقيق املناسبة؟

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة مبالحظات
وحتليالت واستنتاجات التدقيـق



4 ـ عوامل اجلودة اخلاصة بتقاريـر تدقيق األداء
أواًل : عامـل اجلودة ـ دور املدراء الكبار يف عملية التقاريـر .

هدف اجلودة : جيب أن يلتزم جهاز الرقابة مببادئ االستقاللية والزناهة واملوضوعية
والسرية يف إعداد التقارير لألطراف اخلارجية املعنية. وميكن حتقيق ذلك إذا
طّبق جهاز الرقابة معايري وإجراءات ملشاركة كبار املدراء يف عملية التقارير.
جيب على جهـاز الرقابة أن يضمن امتثال املـدققني للقوانني املتعلقة بإعداد

وإصدار التقارير.
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور املدراء
الكبار يف عملية التقاريـر

1 _ هل توجد طريقة مراجعة صحيحة إلعداد
التقـارير )وصف وظيفي وقـائمة حتقق /
فحص للمراجعة وورقـة مراجعة وغريها(
الستخدام املدراء الكبار، وهل مت استخدامها

فعال؟
2 _ هل حـرص املدراء الكبـار على تعريف
املوظفني )على كافة املـستويات( مبنهجية
املراجعة وقـائمة فحص املـراجعة وورقة

املراجعة على حنو جيد؟
3 _ هل متت مناقشة مسودات تقرير التدقيق بني
رئيس جهاز الرقـابة واملدراء الكبار ومدير

إدارة تدقيق األداء وموظفي التدقيق؟
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4 _ هل مت تدوين مالحظات املدراء الكبار يف
هوامش مسودات تقرير التدقيق و/أو أوراق

املراجعة، ومت توقيعها وتأرخيها؟
5 _ هل أعطى رئيس جهاز الرقابة واملدراء الكبار
اهـتماما خاّصا بالتقييمات حول مالحظات
التدقيق وأنه مت التحقق منها بالبيانات النوعية

والكّمية؟
6 _ هل أعطى رئيس جهاز الرقابة واملدراء الكبار
اهتمـاما خاّصا لـلعالقات بني مالحظات

التدقيق واالستنتاجات والتوصيات؟

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور املدراء
الكبار يف عملية التقاريـر



ثانيـًا : عامـل اجلودة ـ دور مدير إدارة تدقيق األداء يف عملية التقارير .
هدف اجلودة : جيب أن يلتزم جهاز الرقابة مببادئ االستقاللية والزناهة واملوضوعية
والسرية يف إعداد التقارير لألطراف اخلارجية املعنية. وميكن حتقيق ذلك إذا
طّبق جهاز الرقابة معايري وإجـراءات ملشاركة مدير إدارة تدقيق األداء يف

عملية التقارير.
جيب على جهـاز الرقابة أن يضمن امتثال املـدققني للقوانني املتعلقة بإعداد

وإصدار التقارير.
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور مدير إدارة
تدقيق األداء يف عملية التقاريـر

1 _ هل توجد طريقة مراجعة صحيحة إلعداد
التقارير )وصف وظيفي وقائمة حتقق/فحص
للمراجعة وورقة مراجعة وغريها( الستخدام
مدير إدارة تدقيق األداء، وهل مت استخدامها

فعال؟
2 _ هل حرص مـدير إدارة تدقيق األداء على
تعـريف موظفـي اإلدارة )على كـافة
املستـويات( مبنهجية املراجعة وقائمة فحص

املراجعة وورقة املراجعة على حنو جيد؟
3 _ هل متت مناقشة مسودات تقرير التدقيق بني
مديـر إدارة تدقيق األداء وفـريق مهمة

التدقيق؟
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4 _  هل مت تدوين مالحظات مدير إدارة تدقيق
األداء يف هوامش مسودات تقرير التدقيق و/

أو أوراق املراجعة، ومت توقيعها وتأرخيها؟
5 _ هل أعطى مدير إدارة تدقيق األداء اهتماما
خـاّصا بالتقييمات حول مالحظات التدقيق
وأنه مت التحقـق منها بالـبيانات الـنوعية

والكّمية؟
6 _ هل أعطى مدير إدارة التدقيق اهتماما خاّصا
للعـالقات بـني مالحظـات التـدقيق

واالستنتاجات والتوصيات؟

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور مدير إدارة
تدقيق األداء يف عملية التقاريـر



ثالثـًا : عامـل اجلودة ـ العالقات والتعامل مع األطراف اخلارجية اهلامـة .
هـدف اجلودة : جيب أن تتمتع إدارة تدقـيق األداء بعالقات جيدة مع األطراف
اخلـارجية املهمة مع االحتفاظ باالستقاللية والزناهة واملوضوعية والسرية يف

أعمال التدقيق. وفيما يلي مؤشرات العالقة اجليدة:
• تزود اجلهات اخلاضعة للتدقيق من تلقاء نفسها جهاز الرقابة باملعلومات الالزمة

يف مهمات التدقيق.
• تبّنى اجلهات اخلاضعة للتدقيق توصيات جهاز الرقابة.

• إملـام اجلهات واهليئات احلكومية واإلعالم والـرأي العام بعمل جهاز الرقابة يف
جمال تدقيق األداء ودعمهم له.

وميكن حتقيق ذلك إذا طّبق جهـاز الرقابة إجـراءات ذات كفاءة للتعامل
والتواصل مع األطراف اخلارجية اهلامة.

جيب على جهاز الرقابـة أن يضمن امتثال املوظـفني للقوانني املتعلقة هبذه
اإلجراءات.
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1 _ هل زّودت اجلهة اخلـاضعة للـتدقيق،
بترحاب، جهاز الرقابة باملعلومات الالزمة يف

الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة؟
2 _ مـا هي اخلطوات اليت اختذها جهاز الرقابة

فيما لو مل تبدي اجلهة تعاونًا معه؟

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بالعالقات
والتعامل مع األطراف اخلارجية اهلامـة
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3 _ هل تبّنت اجلهة التـوصيات املقترحة، أو
أبدت ترحيبها ورغبتها يف تبّنيها؟

4 _ هل اجلهة واهليئة املشرفة عليها على إطالع
بـنشاط جهـاز الرقابـة يف تدقيق األداء

ويدعمانه؟
5 _ هل لدى جهاز الرقابة سياسة اتصال إعالمي
للتـواصل مع وسائل اإلعالم، وهل وسائل
اإلعالم على إطالع بنشاط جهاز الرقابة يف

تدقيق األداء وتدعمه؟
6 _ إذا مل يتم احلصول على الدعم الالزم كما
ورد يف البنـدين 3 و 4 أعاله، مـا هي

اإلجراءات اليت مت اختاذها؟

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بالعالقات
والتعامل مع األطراف اخلارجية اهلامـة



رابعـًا : عامـل اجلودة ـ تقاريـر تدقيق األداء وإصدارهـا .
هدف اجلودة : جيـب على جهاز الرقـابة أن يكون قادرًا علـى إعداد تقارير
مالحظات التدقيق بطريقة تضمن جودة ونزاهة عمل التدقيق. وتتمثل سالمة

الطريقة يف توافر ما يلي:
• دعم مجيع أعمال التدقيق وتأكيدها ألدلة واستنتاجات التدقيق.

• تأكيد مجيع احلقائق واالستنتاجات قبل اإلفصاح عنها.
• إصدار التقرير يف الوقت املناسب.

وميكن حتقيق ذلك إذا طـّبق جهاز الرقابة معايري وإجراءات ذات كفاءة فيما
يتعلق بالتقارير وإصدارها.

جيب على جهاز الرقابة أن يضمن تلبية أنشطة التقارير وإصدارها هلذه املعايري.
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1 _ هل مت إصدار تقرير التدقيق يف املوعد احملدد
لذلك؟

2 _ هل مت التأكيد على األمور التالية قبل إصدار
التقرير؟

) أ ( حتديد مستوى اإلفصاح )على سبيل املثال
هل هو مسودة تقرير أم تقرير هنائي(.

)ب( إعالم اجلهة اخلـاضعة للتدقيق كتابة حول
املعلومات اليت سيتم إدراجها يف التقرير.

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بتقاريـر األداء
وإصدارهـا



 _ 222 _

3 _ هل تقرير التدقيق معد طبقًا للمعايري املعنية؟
)جيب مراعاة ما يلي:

) أ ( متطلبات جهاز الرقابة.
)ب( عنوان مناسب.

)ج( حتديد األساس القـانوين )التكليف( ملهمة
التدقيق وذكر أهدافها ونطاقها بوضوح.

) د ( التأكيد على أن التدقيق مت طبقًا لإلجراءات
املرعية للتأكد من اكتمال بيانات التدقيق.

)هـ( أن يكون التقرير مالئمًا وواضحا وسهل
الفهم، وجيـب جتّنب التكـرار والغموض

والبيانات املتناقضة ضمن أجزاء التقرير.
) و ( أن تكون احلقـائق كاملـة ودقيقة وأن

تعرض بزناهة من أجل حتقيق الشفافية.
) ز ( أن تعتمد املعلومات/املالحظات على أدلة
موثوقـة ومؤهلة ومرتـبطة إىل حد كاف

بالتدقيق ويتم توثيقها على حنو جيد.
)ح( االستنتاجات تتبع املالحظات، والتوصيات
تستند إىل االستنتاجات، وتكتب التوصيات

كدليل إرشاد ملا جيب عمله.
)ط( أن يكون التقـرير بّناًء ومشجعا للتصحيح

والتحسينات ضمن اجلهة.

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بتقاريـر األداء
وإصدارهـا
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)ي( أن يقّدم التقرير معلومات مستقلة و إرشادا
أو تأكيـدا حول مدى حتقيق أو عدم حتقيق

االقتصادية والكفاءة والفعالية.
)ك( أن يتضمن الـتقرير تعليقـات اجلهة على

األمور املثارة فيها.
) ل ( أن يتضمن التقرير احلقائق املتفق عليها مع

اجلهة.(
4 _ هل املراجع/الـروابط إىل أدلة الـتدقيق
واملالحظات واالستنتاجات والتوصيات مّتت
طبقًا للمعايري املهنيـة وتعترب كافية حسب

ظرف املهمة؟

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بتقاريـر األداء
وإصدارهـا



5 ـ عوامل اجلودة اخلاصة بتقاريـر تدقيق األداء
أواًل : عامـل اجلودة ـ دور رئيس جهاز الرقابة ومدير اإلدارة يف إدارة تدقيق

األداء .
هدف اجلـودة : جيب على رئيس جهاز الرقـابة ومدير إدارة تدقيق األداء إدارة
تدقيق األداء بكفاءة وفعالية يؤديان إىل إجناز تدقيق ذو جودة عالية. وميكن
حتقيق ذلك إذا طّبق جهاز الـرقابة سياسة وإرشادات ومعايري إلدارة تدقيق
األداء. وهذا قـد يشمل أمورًا مثل املعرفـة والفهم اجلّيدان لتدقيق األداء،
ووضع متطلبـات هامة جلودة نشاط تدقيق األداء، وحتفيز اآلليات من أجل

التعليم املؤسسي، وغري ذلك.
جيب على جهاز الرقابة أن يضمن االلتزام بتلك السياسة واإلرشادات الواردة.
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور رئيس جهاز
الرقابة ومدير اإلدارة يف إدارة تدقيق األداء

1 _ هل ميارس رئيس جهاز الرقابة واملدراء الكبار
حوارا بّناُء حول ضمان اجلودة مع مدير إدارة

تدقيق األداء خبصوص عمل هذه اإلدارة .
2 _ هل يقّرر رئيس جهاز الرقابة واملدراء الكبار
)ومعهم مدير إدارة تدقيق األداء( أي مهمات

تدقيق األداء اليت جيب الشروع فيها؟
3 _ هل يدعم رئيس جهاز الرقابة واملدراء الكبار
تدقيق األداء، وهل يـوجد لديهم فهم جيد

مبضمونه؟
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4 _ هل يضع رئيس جهاز الرقابة واملدراء الكبار
)ومعهـم مدير إدارة تدقيق األداء( متطلبات

هامة جلودة تدقيق األداء؟
)جيب مـراعاة وجود قائـمة حتقق لدى هؤالء
املسئولني ختص أمور تدقيق األداء )توقعات

متعلقة جبودة عمل تدقيق األداء(

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بدور رئيس جهاز
الرقابة ومدير اإلدارة يف إدارة تدقيق األداء



ثانيـًا : عامـل اجلودة ـ إدارة مدير إدارة تدقيق األداء .
هدف اجلودة : جيب على مدير إدارة تدقيق األداء أن يكون قادرًا على:

• إدارة هذه اإلدارة بكفاءة.
• احملافظة على جودة عمل التدقيق وتطويرها.

• احلصول على معلومات حقيقية حول أعمال التدقيق اليت تنجزها إدارات التدقيق
األخرى جبهاز الرقابة )أي تبادل املعلومات(.

• إجراء حوار بّناء حول ضبط اجلودة مع املدراء الكبار خبصوص أعمال التدقيق.
• إشهار مفهوم تدقيق األداء وجعله مقبواًل يف أوساط األطراف اخلارجية اهلامة.

• صياغة رؤية ورسالة وقيم وأهداف إلدارة تدقيق األداء.
وميكن حتقيق ذلك إذا طّبق جهاز الرقابة سياسة وإرشادات ومعايري وإجراءات

ملدير إدارة تدقيق األداء.
جيب على جهاز الرقابة أن يضمن االلتزام بالسياسة واإلرشادات الواردة.
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1 _ هل يدير مـدير إدارة تدقيق األداء أعماهلا
بكفاءة وفعالية؟

)جيب مراعاة ما يلي:
) أ ( إعطاء التوجيه.

)ب( العناية اجليدة باملوظفني اجلدد.
)ج( حتديد املهارات الناقصة.

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بإدارة مدير إدارة
تدقيق األداء هلذا النشاط
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) د ( اإلشراف على عمل املـدققني على كافة
مستوياهتم ويف مراحل التدقيق.

)هـ( إدارة االجتماعـات واملناقشات مع فرق
التدقيق حول سري مهمات التدقيق.

) و ( صنع القرارات فيما يتعلق مبهمات التدقيق
)احلد من مشاكل التدقيق واستنباط مشاكل
التدقيق ووضع اقتراحات بطرق ميّسرة جلمع

البيانات(.
) ز ( قـراءة مسودات تقاريـر التدقيق وإبداء

املالحظات عليها(.
)ح( تقييم جـودة وأدلة وتنظـيم مالحظات

التدقيق واالستنتاجات والتوصيات.(
2 _ هل حيافظ مديـر إدارة تدقيق األداء على
جودة عمل التدقيق وتـطويرها من خالل

خطة تطوير للجودة؟
)جيب مراعاة ما يلي:

) أ ( برنامج تدريب متواصل.
)ب( تطبيق املعرفة اجلديدة.

)ج( إدارة مـهمات ما بـعد التدقـيق لغايات
املتابعة.

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بإدارة مدير إدارة
تدقيق األداء هلذا النشاط
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) د ( توظيف أشخاص جدد.
)هـ( استخدام مدراء أقسام ورؤساء فرق تدقيق

األداء من ذوي املهارة العالية يف هذا اجملال.
) و ( حتسني جودة توصيات التدقيق.

) ز ( وضع وتنفـيذ خطـط تدريب فـردية
للمدققني.

)ح( وضع وتنفيذ خطة لتطوير قدرات اإلدارة.
)ط( وضع وتنفيذ نظام للتعليم املؤسسي.(

3 _ هل لـدى مدير إدارة تـدقيق األداء إملام
مبستجدات أعمال التدقيق األخرى اليت تقوم

هبا باقي إدارات التدقيق يف جهاز الرقابة؟
4 _ هل ميـارس مدير إدارة تدقيق األداء حوارا
بّناًء لـضمان اجلودة مع املدراء الكبار حول

أعمال التدقيق الذي يتم إجنازها؟
)جيب مراعاة ما يلي:

) أ ( مـناقشـات مستمـرة خالل سري عمل
التدقيق.

)ب( منـاقشة مـسودات تقاريـر الدراسات
الرئيسية.

)ج( إشراك فريق التدقيق يف املناقشات.

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة بإدارة مدير إدارة
تدقيق األداء هلذا النشاط



ثالثـًا : عامـل اجلودة ـ مكتبة املراجع املؤسسية لتدقيق األداء .
هدف اجلودة : جيب توفر مكتبة مراجع مـؤسسية لتدقيق األداء لتزويد املدققني
بأحدث احلقـائق واملعلومات واملعرفـة ذات الصلة بتدقيق األداء. وميكن

حتقيق ذلك إذا طّبق جهاز الرقابة معايري وإجراءات للتعليم املؤسسي.
جيب على جهاز الرقابة أن يضمن االلتزام بقوانني التعليم املؤسسي.
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1 _ هل يتاح جلـميع مدققـي تدقيق األداء
اسـتخدام مكتبة املراجع املـؤسسية لتدقيق

األداء؟
جيب مراعاة ما يلي: 

) أ ( نطاق تغطية املراجع.
)ب( اجملمـوعات واملنـاقشات واملـستندات

ومعلومات اخلربة املكتسبة.
)ج( تـوثيق جماالت اهتمام التدقيق من املشاهدة
امليدانية )مطالعات الصحف وختزين مقاالت
ومعلـومات من إدارات التـدقيق األخرى

جبهاز الرقابة وحتليل املعلومات(.
) د ( التزام املدققني بعمل دراسات متعمقة حول
تقاريـر التدقيق الصادرة حلثهم على االلتزام

بالتقارير يف الظروف املختلفة.

نعم / ال
ال ينطبق

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة مبكتبة املراجع
املؤسسية لتدقيق األداء

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

مرجع أوراق
العمل
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)هـ( مجع قوانني األخالقيات وإرشادات وأدلة
تدقيق األداء وتـوضيحات الطـرق املتبعة
واملمارسات اجليـدة والرائدة يف هذا اجملال

وغريها.
) و ( حتديث األدلة واإلرشـادات والتعليمات

املوثقة.

نعم / ال
ال ينطبق

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة مبكتبة املراجع
املؤسسية لتدقيق األداء

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

مرجع أوراق
العمل



رابعـًا : عامـل اجلودة ـ بيئة دعم إدارة تدقيق األداء .
هدف اجلودة : جيب أن تتمتع إدارة تدقيق األداء بنظام دعم جيد.   وميكن حتقيق

ذلك إذا أوجد جهاز الرقابة ما يلي:
• كتب أدلة وإرشادات وأفضل املمارسات.

. )CAAT( أدوات التدقيق مبساعدة احلاسوب •
• االستعانة بشركات التدقيق اخلارجية واملستشارين.

• االستفادة من أجهزة الرقابة األخرى.
• خرباء من الداخل واخلارج.

• إجراءات التوظيف.
• إجراءات التطوير املهين الفردي للموظفني.

جيب على جهاز الرقابة أن يضمن عمل نظام الدعم بشكل جيد.
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1 _ عند البت يف استخدام أدوات التدقيق مبساعدة
احلاسوب CAAT يف مهمات تدقيق األداء، هل

أخذت العناصر التالية بعني االعتبار؟
) أ ( اخلربة العمليـة للمدققـني يف استخدام

الكمبيوتر.
)ب( توفر األدوات اليت تعتمـد على تكنولوجيا
املعلومات ذات الصلة ووسائل كمبيوتر مالئمة
)كربامج الوصف والتحليل الكمي والنوعي(.

نعم / ال
ال ينطبق

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة ببيئـة دعم إدارة
تدقيق األداء

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

مرجع أوراق
العمل
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)ج( تـوقيت استخـدام أدوات تكنولـوجيا
املعلومات يف مهمات التدقيق.

2 _ عند استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات،
هل تتضمن أوراق عمل مهمة التدقيق توثيقا
كـافيا الستخـدامات تلك األدوات حبيث

يتضمن هذا التوثيق ما يلي:
) أ ( التخطيط: أهداف استخـدام تكنولوجيا
املعلومات، وأدوات تكنـولوجيا املعلومات
احملددة الـيت ستستخـدم، وفريق العمل،

والتوقيت والتكاليف.
)ب( التنفـيذ: االستعـداد الستخدام أدوات
تكنـولوجيا املعلومات، وإجراءات وضوابط
االختبـارات، وتفاصيل االخـتبارات اليت
استخـدمت فيهـا أدوات تكنولـوجيا
املعلـومات، وتفاصيل املدخالت واملعاجلات
واملخرجات، وبيانـات فنية معنية عن نظام
املعلومات بـاجلهة اخلاضعـة للتدقيق مثل

تصاميم امللفات وجودة البيانات.
)ج( أدلة إثبات التدقيق: املخرجات الناجتة، وتفاصيل
التدقيق املنجز ضمن املخرجات واالستنتاجات.

) د ( التقرير: التوصيات إىل إدارة اجلهة.

نعم / ال
ال ينطبق

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة ببيئـة دعم إدارة
تدقيق األداء

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

مرجع أوراق
العمل
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3 _ هل يـتاح إلدارة تـدقيق األداء اسـتخدام
شركات التدقيق اخلارجية وغريها من املؤسسات

أو املهنيني لتنفيذ مهمات تدقيق األداء؟
4 _ هل يوجـد لدى إدارة تدقيق األداء معايري
تدقيق ميكن توفريها للمستشارين اخلارجيني؟
5 _ هل مت تقييم العمل الـذي أّداه مدققون
آخرون ضمن جهاز الرقابة )مثل تدقيق نظم
مؤمتتة وتدقيق مايل وتدقيق جنائي( ومت أخذه

يف االعتبار لغرض مهمة التدقيق احلالية؟
6 _ هل يتاح جلـميع أعضاء فـريق التدقيق
احلصـول على أحـدث وثائق مـعايري

وإرشادات التدقيق وغريها ذات صلة؟
7 _ هل يتاح جلميع أعضاء فريق التدقيق واإلدارة
االستعانة باخلـرباء، داخل جهاز الرقابة أو
خارجه، يف جماالت كتكنولوجيا املعلومات

والضرائب وغري ذلك؟
8 _ هل تتـشاور إدارة تدقيق األداء مع أعضاء
آخرين يف إدارة جهاز الرقابة حول جماالت
ومشاكل واهتمامـات وفرضيات وعناصر

التدقيق؟

نعم / ال
ال ينطبق

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة ببيئـة دعم إدارة
تدقيق األداء

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

مرجع أوراق
العمل
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9 _ هل توجد إدارة فنية متخصصة ومسئولة عن
البحث يف قضايا معقدة فنيًا أو قضايا تتعلق
بالقطاع العـام ترتبط مبسائل تدقيق األداء؟

وكيف يتم توثيق هذا العمل؟
10 _ هل يتم تعميم النشرات الفنية ذات الصلة

بانتظام على موظفي إدارة تدقيق األداء؟
11 _ هل مبقدور جهاز الرقابة استقطاب موظفني

إلدارة تدقيق األداء واإلبقاء عليهم بفعالية.
)جيب مراعاة ما يلي:

) أ ( ضمان تعيني مـوظفني ذوي جودة عالية
لتنفيذ مهمات تدقيق األداء.

)ب( االحتفاظ بعدد مدققي األداء فوق مستوى
احلد األدىن احلرج.

)ج( نظام التدّرج الوظيفي.(
12 _ هل توجد خطـط تدّرج وظيفي فردية
للموظفني؟ وهـل قام املدراء بصياغة معايري
تقييم هلا، وإن كان اجلواب "نعم"، هل قاموا

بتطبيق هذه املعايري؟
)جيب مراعاة ما يلي:

) أ ( سياسة الرواتب استنادًا إىل النتائج.
)ب( خطة تدّرج وظيفي فردية لكل مدقق.(

نعم / ال
ال ينطبق

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة ببيئـة دعم إدارة
تدقيق األداء

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

مرجع أوراق
العمل



6 ـ عوامل اجلودة اخلاصة بنظام مراقبة جودة تدقيق األداء
أواًل : عامـل اجلودة ـ املراجعة الـداخلية من قبل إدارة تدقيق األداء لنظام

ضمان اجلودة .
هدف اجلودة : ينبغي أن تكون هناك أنشطة لضمان اجلودة تتعلق بتكليف تدقيق
األداء، ومـتطلبات مدقق األداء، وإدارة مهمات تدقيق األداء، وإدارة إعداد
تقارير تدقيق األداء، وإدارة تدقيق األداء. وميكن حتقيق ذلك إذا طّبق جهاز
الرقـابة السياسات واملعايري واألدوات واإلجـراءات لنظام مراجعة داخلية

لضمان اجلودة كجزء ال يتجزأ من أعمال تدقيق األداء .
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة املراجعة الداخلية لضمان اجلودة

1 _ هل يوجد نظام مراجعة ضمان اجلودة إلدارة
تدقيق األداء )أهداف وإستـراتيجية وخطة

ومراجعون وأنشطة( موضع التنفيذ؟
2 _ هل يدير املدراء النظام الداخلي ملراجعة اجلودة؟
3 _ هل توجد خطة سنـوية ألنشطة مراجعة

ضمان اجلودة؟
4 _ هل يتم التـنفيذ الكامل للخطـة السنوية

ملراجعة اجلودة؟
5 _ هل تتم مناقشة االستنتاجات والتوصيات الناجتة
عـن املراجعة الداخلية لضمان اجلودة، وهل يتم

عكسها يف خطة تطوير أعمال تدقيق األداء؟
6 _ هل تتم متابعة تنفيذ التوصيات؟



ثانيـًا : عامـل اجلودة ـ املراجعة اخلارجيـة لنظام ضمان اجلـودة .
هدف اجلودة : جيب على جهاز الرقابة استخدام أطراف خارجية ملراجعة أنشطته،
مثل النظام الداخلي لضمان اجلودة أو أنشطة أخرى يف جهاز الرقابة. وميكن
حتقيق ذلك إذا طّبق جهاز الرقابـة نظام ضبط للجودة يكون متصل بعمل
جهـاز الرقابة ويعمل علـى حنو جيد استنادًا إىل استخـدام جهاز الرقابة

ملصادر خارج إدارة تدقيق األداء.
جيب على جهاز الرقابة أن يضمن العمل السليم والفعال لنظام ضبط اجلودة .
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مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة باملراجعـة
اخلارجية للنظام الداخلي ملراجعة اجلـودة

بإدارة تدقيق األداء

1 _ هل يستعني جهاز الرقابة بأطراف مستقلة
لتنفيذ تقييمات ألنشطته؟

2 _ هل يظهـر نظام ضبط اجلـودة أن نظام
املراجعة الداخليـة للجودة )أنظر اجلزء 6
أّوال( يركز على قـضايا اجلودة الرئيسية يف

عمل تدقيق األداء؟
3 _ هل مت تنفيذ املراجعات الداخلية طبقًا خلطة

مراجعة اجلودة؟
4 _ هل يتم إطالع املراجعني الداخليني بانتظام

على مستجدات جمال تدقيق األداء؟
5 _ هل متت مناقشة نتائج كل مراجعة داخلية
مع إدارة التـدقيق وفريق التدقيق؟   وهل مت

حل مجيع اخلالفات؟
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6 _ هل متت معاجلة نتائج املراجعات الداخلية
يف خطـة العمل بشكـل كاف، مع تقدمي
تـغذية مـرتدة خلطـة إدارة تدقيق األداء

اإلستراتيجية؟
7 _ هل متت املتابعـة خلطط العمل للـسنة

املاضية؟

مالحظـات
املالئمة واإلجراءات

املطبقة والتوثيق
ومواطن القوة والضعف

واحلاجة للتطوير

نعم / ال
ال ينطبق

مرجع أوراق
العمل

أنشطة ضمان اجلودة اخلاصة باملراجعـة
اخلارجية للنظام الداخلي ملراجعة اجلـودة

بإدارة تدقيق األداء



املراجع املستخدمـة يف إعداد الدليـل :

1 _ "مقترح نظام إدارة اجلودة يف التدقيق يف ديوان احملاسبة بدولة الكويت" )منتج
رقم 34 / 2010( إصدار مايو 2010.

Quality Assurance in Financial Auditing – A Handbook 2009"" _ 2
إصدار منظمة األسوساي.

Quality Assurance Handbook"  _ 3" إصـدار مشترك ملنظـمة األفروساي
ومبادرة تنمية اإلنتوساي لسنة 2007.

4 _ املعيار الـدويل لألجهزة العليا للرقابـة املالية واحملاسبة " ISSAI 40" رقابة
اجلودة لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة".
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