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المراجع

تمهيد
في إطار حرص ديوان الم حاسبببببببة على واكبة أحدط ا يطرأ ر ت ييراأ ل ر أيل تح يق
أفضبببل الممارسببباأ الألملية لدال الألمل الرقابي لبما يسبببفي في رفد قدراأ دق ي الديوان على
إعداد خطط التدقيق لتح يق رقابة فألالة على أعمال لأنشبببطة التفاأ المشبببمولة بالرقابة صبببدر
قرار السبببيد رئيس ديوان المحاسببببة باإلنابة رقي  )89لسبببنة  2017بتشببب يل فريق عمل لدراسبببة
لإعداد نفج التدقيق المبني على المخاطر لتضببببمنا فاف ال ريق إعداد

كرر بمرئياأ ال ريق

بشأن الدليل اإلرشادي لمنفج التدقيق المبني على المخاطر.
لعلى أثر ذلك باشببببببر ال ريق أعمالق حيب قاف بتتميد لدراسبببببببة لتحليل ا لرد بأدلة التدقيق
الصببببببادرر عر ديوان المحاسبببببببة لتتاري قطاعاأ الديوان الرقابية لأدي ا لرد بأدلة ل ألايير
التدقيق لتتاري المنظماأ لالفيئاأ الدللية لاليفزر الرقابية الألليا كما قاف ال ريق بالتنسيق د
البنك الدللي في إطار برنا ج شببببببراكة إلعداد الدليل لذلك في ضببببببول توقيد ات اقية تألالن بير
الديوان لالبنك الدللي بتاريخ  15ايو  2019فضببببببال عر المشببببببباركاأ في البرا ج التدريبية
الخاريية لالزياراأ الرسمية لبألض اليفزر الألليا للرقابة للتألرف على تتاربفي في د ا الشأن.

الهدف:
ليفدف د ا الدليل اإلرشبببادي إلى توييق أعضبببال فرل التدقيق في رحلة التخطيط نحو النشبببطة
لالألملياأ التي تنطوي على خاطر عالية بالتفاأ المشببببببمولة بالرقابة لترتيي أللوياأ التدقيق
عند إعداد خطة التدقيق السببنوية لفق نفتية إعداد لاعتماد لصببيانة الدلة في ديوان المحاسبببة
اإلصدار .)2018

المرجعية القانونية والمهنية:
 ال انون رقي  )30لسنة  1964بإنشال ديوان المحاسبة لتألدياتق. دليل التدقيق الألاف لديوان المحاسبة اإلصدار الثاني .2014 -دليل الألملياأ الرئيسة  )UMLلديوان المحاسبة اإلصدار الثاني .2019
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 إطار المنظمة الدللية لأليفزر الألليا للرقابة المالية لالمحاسبببببببة اينتوسبببببباي) للتوييفاألاإلصداراأ المفنية .)IFPP
-

نفتية التدقيق الداخلي في التفاأ المشمولة برقابة ديوان المحاسبة  -فبراير .2019

 ات اقية التألالن الموقألة بير ديوان المحاسببببببة لالبنك الدللي بشبببببأن تألزيز يودر المال لت اريرديوان المحاسبببة ال ويتي بالتألالن د فريق دراسببة لإعداد نفج التدقيق المبني على المخاطر
 ايو .2015-

نفتية إعداد لاعتماد لصيانة الدلة في ديوان المحاسبة اإلصدار .)2018

قائمة التعريفات:
التدقيق الداخلي :عرفا يمألية المدق ير الداخليير  )IIAالتدقيق الداخلي بأنق نشبببببباط سببببببت ل
ل وضبببوعي ي دف تأكيداأ لخد اأ اسبببتشبببارية بفدف إضبببافة قيمة للتفة حل التدقيق لتحسبببير
عملياتفا ليسببباعد في تح يق أدداففا ر خال اتباس أسبببلوي نفتي نظي لت ييي لتحسبببير فاعلية
عملياأ الحوكمة لإدارر المخاطر لالرقابة.
الحوك مة :دي تمو عة ر ال وانير لالنظي لال راراأ التي تنظي ع مل الت فاأ لتح ق الر قابة
ال ألالة على تلس إدارتفا لتنظي الألاقة بينفا لبير أصببببببحاي المصببببببلحة لذلك بفدف تح يق
التودر لالتميز في الدال عر طريق اختيار السبباليي الصببحيحة المناسبببة لال ألالة لتح يق خطط
لأدداف التفة.
المخاطر :دي حدط أل ظرف حتمل الحدلط ينتج عر صببببببادر داخلية أل خاريية يم ر أن
ي ون لق تأثيراأ سلبية على أدداف التفة المشمولة بالرقابة.
إدارة المخاطر :دي الن شاط اإلداري ال ي يفدف إلى تحديد للمخاطر الرئي سية التي توايق التفة
عر طريق تحديد لتحليل لقياس لت ييي د ه المخاطر بطري ة نط ية ل نظمة لتحديد أفضبببببل
الساليي لاإليرالاأ الاز ة لموايفتفا لالتح ي بفا.
تحديد األولويات :دي التواني المالية لالمحاسبببببببية أل أي بند ر البنود حل التدقيق التي ينب ي
التركيز عليفا في الرقابة لإعطائفا أدمية أكثر ر غيردا.
2
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برنامج التدقيق :لثي ة تتضببببببمر تحديد الألناصببببببر أل الخطواأ التي يتي إنتازدا أثنال رحلة
ال حص عند ال ياف بالتدقيق لذلك للوصببببببول إلى التح ق ما إذا كانا قواعد الرقابة ل ألاييردا قد
تما راعاتفا بدقة أف ي.
احتيااا  :فألببل يرت ببي بفببدف إخ ببال اختاس في المويوداأ أل تحريف تألمببد في المأللو بباأ
المالية.
رقابة االلتزام :أسببببببلوي رقابي يفدف إلى التح ق ر دز ايلتزاف بال واعد لال وانير لال راراأ
لأية إيرالاأ أخرز سارية الم ألول ل دز توافق التن ي

د ا دو خطط.

رقابة داخلية :دي تموعة أسببببباليي لإيرالاأ تسبببببتخدف لتطوير ك الر التنظيي لتشبببببتيد قبول
السببببياسبببباأ لاإليرالاأ السببببليمة في التفة لفحص دز صببببحة أللو اأ اإلدارر فيفا لحماية
ويوداتفا لالت ليل ر أخطائفا لتح يق أدداففا.
التحل يل الر باعي  :SOWTدو أدار لمألر فة ن اط ال ور لالضببببببألف لال رص لالت فد يداأ التي
توايق التفة.
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نظرة عامة على تخطيط التدقيق المبني على المخاطر:
المبادئ اإلرشااااااادية – المعيار  ISSAI 2300من إطار المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة للتوجيهات واإلصدارات المهنية ()IFPP
إن الهدف المنشود من المدقق يتمثل في القيام بالتخطيط لعملية التدقيق على النحو الذي يضمن فعالية تنفيذها.

تألتبر رحلة التخطيط دي الخطور الللى لالكثر أدمية في عملية التدقيق لالتي تحدد التويفاأ
السبباسببية لإعداد خطة للتدقيق لذلك ر خال ت في طبيألة لأنشببطة لأعمال التفاأ المشببمولة
بالر قا بة لت حد يد الم خاطر ال ا نة ب نال على المأللو اأ التي تي تتميأل فا لت حد يد تأثير دا على
البياناأ المالية حيب يتي تسبببببتيل المتايأ التي سبببببتتثر عليفا تلك المخاطر ل ر ثي ت ييمفا في
كل تال ر تايأ التدقيق لبما ي ل تحديد الموضببببببوعاأ الم ترق التدقيق عليفا لترتيي
أللوياأ تن ي دا لف ا ل لدميتفا النسبية لتنظيي الموارد المتاحة لتن ي ذلك.
يسادي تخطيط التدقيق المبني على المخاطر في ت أليل عمل فريق التدقيق لذلك ر خال ا يلي:
 ت في طبيألة لأنشبببببطة عمل التفة المشبببببمولة بالرقابة لبيئة الألمل بفا لالدداف المخطط لفالالمخاطر المحتملة في حال عدف تح يق د ه الدداف أل حدلط ت ييراأ في بيئة الألمل.
 ففي الألوا ل التي تتثر على حدلط الخطال التودرية لالمخال اأ. التألرف على دز فاعلية نظي الرقابة الداخلية لتصببببميي برنا ج التدقيق على أسبببباس النظيعند ا ي ون ذلك م نا ل.
 التألرف على قدرر التفة في وايفة المخاطر المحتملة. ضمان لسيلة اختيار عناصر الخبرر المتخصصة. ترتيي الموضوعاأ الم ترق التدقيق عليفا لف ا ل لدميتفا النسبية. -توييق لتوزيد الموارد المتاحة ل ريق التدقيق لاست ادر ال صوز نفا لتن ي عملياأ التدقيق.
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 الحصببول على أدلة تدقيق فألالة ر خال التركيز على أدداف التدقيق التي تتضببمر خاطررت ألة ناتتة عر الخطال التودرية لتتني ضياس التفد في تدقيق أدداف تتضمر خاطر
حدلدر حتملة عر د ه الخطال.
 تألزيز لتشبببتيد التواصبببل الدائي لالتيد بير إدارر التفة المشبببمولة بالرقابة لأعضبببال فريقالتدقيق ر ديوان المحاسبة.
 ضمان توزيد المسئولياأ بير أعضال ال ريق لل ياف بألملية التدقيق.الغرض من خطة التدقيق:
تنظيي الألمل لتحديد الللوياأ لإيرال الم ارناأ في نفاية كل فترر لتحديد اينحرافاأ نفا لعلى
فريق التدقيق أن يدرك أدمية التخطيط لتحديد أنسببببي الطرل ال ألالة ر أيل الحصببببول على أدلة
اإلثباأ التي تألزز ا يتوصل إليق فريق التدقيق ر النتائج الاز ة إلعداد البياناأ لالت ارير الرقابية
لتختلف عملية التخطيط ر يفة إلى أخرز ر حيب طبيألة ل دز لتوقيا الخطة تبألا ل للألديد ر
الألوا ل لالتي ر أدمفا حتي أنشببطة التفة لالنظي المتبألة بفا لالتتاري السبباب ة ألفا ل دز اإللماف
بالنشطة لالألملياأ الخاصة بفا د راعار ا لرد بشأن خطة التدقيق في كل ر دليل التدقيق الألاف
– اإلصدار الثاني  2014لدليل الألملياأ الرئيسة  – )UMLاإلصدار الثاني .2019
يألد فريق التدقيق سبببببئويل عر إعداد الخطة لتوثيق لتحديد إيرالاأ التخطيط المخطط لفا للق
أن يستألير ليستشير المتخصصير ر أعضال الديوان ر أيل أدال أفضل لتن ي

فاف التدقيق.

مجا التدقيق:
يتي أن ي ون تال التدقيق شببا ل لألملياأ لأنشببطة التفة المشببمولة بالرقابة نفا خطط الألمل
لالدداف ايستراتيتية – ستل المخاطر – أنشطة الألمل الرئيسية لال رعية – البياناأ المالية –
ت ارير التدقيق الداخلي  )...كما يتي على فريق التدقيق الحصببببببول على بياناأ ل أللو اأ ر
إدارر ت نية المأللو اأ بالتفة للتألرف على أنظمة التشبببببب يل لالتخزير لقواعد البياناأ لأنظمة
ت نولوييا المأللو اأ لصببباحية الدخول إليفا ل وناأ الشبببب ة لالحماية لالألمل على التحديب
المستمر لتلك المأللو اأ لالبياناأ خال عملياأ التدقيق.

الدليل اإلرشادي لمرحلة التخطيط للتدقيق المبني على المخاطر © أكتوبر 2022

5

تفهم الجهة المشمولة بالرقابة:
المبادئ اإلرشااااااادية – معيار  ISSAI 2315من إطار المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة للتوجيهات واإلصدارات المهنية ()IFPP
"على المدققين أن يلموا بشكل كاف بطبيعة أعما الجهة المشمولة بالرقابة ،لتمكينهم من تحديد وفهم
األحداث والمعامالت والممارسات التي قد يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية أو على تدقيق البيانات
المالية".

يسادي ت في التفة المشمولة بالرقابة في التألرف على التواني التالية:
-

نفج اإلدارر لالألمل المطبق لالألوا ل الداخلية لالخاريية التي تتثر على بيئة التن ي داخل
التفة.

 تحديد الحسبباباأ لالتطبي اأ المحاسبببية لالنظي المالية لالتألليماأ المتألل ة بالألملياأ الخاصببةبالتفة.
 تحديد احتمايأ ليود نظاف رقابة فألال على نظي المأللو اأ اآللية. الت دير المبدئي للمخاطر لتحديد الموضبببوعاأ الكثر عرضبببة للمخاطر المرت ألة د الخفي ايعتبار خاطر ايحتيال.
جمع المعلومات:
تتي عملية يمد المأللو اأ ر خال ايعتماد على يفود فريق التدقيق باتباس الألديد ر السبباليي
لتصنيف أبرز أعمال لأنشطة التفة لالمخاطر التي قد توايففا ل نفا:
 ايطاس على الت ارير لالدراساأ لعملياأ التدقيق المنتزر خال السنواأ الساب ة. المناقشاأ لاييتماعاأ د التفة. ايطاس على الملف الدائي.-

حاضر ايتماعاأ اإلدارر الألليا لاللتان المختل ة.
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 ت ارير التدقيق الداخلي.-

وقد التفة ايل ترلني لالفي ل التنظيمي لال وانير لال راراأ المنظمة لفا.

 الم ايأ في الصحافة أل لسائل اإلعاف المختل ة. ايطاس على ادتما اأ لت اليف تلس ال ة ل تلس الوزرال بألملياأ التفة المشببببببمولةبالرقابة.
الخطوات الرئيسة في تنفيذ عملية تخطيط التدقيق المبني على المخاطر:
يشير المخطط الوارد أدناه إلى الخطواأ الرئيسة في رحلة التخطيط لألملية التدقيق لف ا ل لما يلي:
تفهم الجهة

تفهم البيئة الداخلية

تفهم البيئة الخارجية

الرقابة الداخلية

النظام المحاسبي

تحديد المخاطر
تقييم المخاطر
ترتيب أولويات التدقيق
خطة التدقيق
برنامج التدقيق
توثيق خطة التدقيق
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العوامل المؤثرة على بيئة التنفيذ:
يويد نوعان ر الألوا ل يتي أخ دا بألير ايعتبار لدما ت في البيئة الخاريية لالبيئة الداخلية:
أوالً :تفهم البيئة الخارجية (نموذج رقم:)1
لذلك ر خال تموعة ر ايسببت سبباراأ التي تمثل المتايأ الخارية عر سببيطرر التفة دلن
التح ي فيفا لل ر ر المم ر أن تتثر عليفا لدي:
هدف الجهة ومهمتها ورؤيتها:
التألرف على ال رض ر إنشبببال التفة لاختصببباصببباتفا ل فمتفا لرىيتفا ل دز تطابق الدداف
لالخطط د الخطط اإلنمائية في الدللة.
القوانين والتشريعات:
تحديد ال وانير لالتشريألاأ التي تخضد لفا التفة لاللوائح التألليماأ لال وانير ذاأ الصلة ل دز
ايلتزاف بفا.
العالقة بين الجهة والمواقع الفرعية التابعة لها:
التألرف على المواقد ال رعية لكي ية التواصل لن ل المأللو اأ بينفا لبير التفة.
بيئة األعما :
تحديد ال ضببببببايا المالية ذاأ الدمية المطرلحة ر خارة التفة لإذا ا كان دناك وضببببببوعاأ
رتبطة بالتفة تي إثارتفا في لسائل اإلعاف.
متطلبات التقارير المالية وتقارير األداء:
التألرف على أي تطلباأ للت ارير المالية لت ارير الدال التي على التفة ايلتزاف بفا ل دز تأثير
تلك المتطلباأ عليفا.
األحداث المستقبلية:
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تحديد الألوا ل التي قد تتثر على التفة ست بال لأي ت يراأ حتملة.
أحداث أخرى:
أي أحداط دا ة أخرز غير حددر ساب ال.
ثانياً :تفهم البيئة الداخلية:
أ -بيئة الرقابة الداخلية (نموذج رقم :)2
المبادئ اإلرشااااااادية – معيار  ISSAI 2315من إطار المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة للتوجيهات واإلصدارات المهنية ()IFPP
إن هدف المدقق هو تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية ،سواء كانت بسبب االحتيا /
عمل إجرامي أو بسبب الخطأ ،على مستوى البيانات المالية وإقراراتها ،وذلك من خال فهم
الجهة وبيئتها ،ويتضمن ذلك الرقابة الداخلية للجهة ،وبذلك يوفر المدقق قاعدة لتصميم
وتنفيذ الردود على المخاطر التي تم تقييمها الخاصة باألخطاء الجوهرية.
 تمثل الرقابة الداخلية تموعة ر اإليرالاأ يتي لضببببببألفا لتن ي دا ر قبل التفة لذلكللتح ق ر فبباعليببة لك ببايببة الألمليبباأ لقببابليببة ايعتمبباد على الت ببارير المبباليببة ل ببدز ايلتزاف
بال وانير لاللوائح المألمول بفا.
 إن الفدف السبباسببي ر الحصببول على ألرفة عا ة عر الرقابة الداخلية دو تألزيز ففي ال ي يةالتي تتألا ل لتسبببتتيي بفا التفة المشبببمولة بالرقابة للمخاطر التي توايق بيئة الألمل لالتشببب يل
لتحديد المدخل الألاف لتدقيق نظاف الرقابة الداخلية لتحديد التواني التي يتي ت ديي توصببببياأ
بشأنفا ل ر المتايأ التي يم ر للتفة السيطرر عليفا لتتثر على بيئة الألمل لالتش يل لدي:
رئيس الجهة ومجلس اإلدارة واإلدارة العليا:
التألرف على اختصاصاأ رئيس التفة  /تلس اإلدارر لاإلدارر الألليا في راقبة الدال للضد
الضببببببوابط الداخلية ل ا دز تابألة تلس اإلدارر لاإلدارر الألليا لصببببببحة البياناأ المالية
لايلتزاف بالمبادئ المحاسبببببية المتألارف عليفا طب ا ل للتبألية اإلدارية لفا لالنشبببباط ال ي تنتمي إليق
لتحديد سلطة المواف ة على البياناأ المالية ل تابألة أي ت ارير لحساباأ الية ل ا دز دقتفا.
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التدقيق الداخلي:
تي ي وف بالتدقيق الداخلي لتحديد دز

تحديد ا إذا كان للتفة لتنة  /إدارر  /قسببببببي داخلي /
ليود خاطر ر عد ق لفي حالة ليود أيا ل نفا يلزف اإللماف ال ا ل بمفا فا لالتأكد ر ك الر
ل وضوعية ال ريق ل رايألة ت اريره للضد قائمة بالمتايأ ذاأ المخاطر.
الهيكل التنظيمي:
التأكد ر ليود دي ل تنظيمي ألتمد ل دز تواف ق د احتياياأ التفة لعدف ليود ازدلايية
بايختصاصاأ لالصاحياأ نتيتة التوسد في الفي ل ل دز ت ير الفي ل التنظيمي ر عد ق.
سياسات وإجراءات الموارد البشرية:
التألرف على اآللياأ لالضببببوابط المتبألة لشبببب ل الوظائف للضببببد لصببببوف لظي ية لاضببببحة
للألا لير ل دز التزاف التفة بالتألييناأ لف ا ل للوائح لال وانير لال راراأ المنظمة ل لك.
تقييم مخاطر الجهة:
تحديد ا إذا كانا التفة لديفا إدارر للمخاطر تم نفا ر ال ياف بايختباراأ الاز ة لالت ييي المبدئي
للمخاطر لاتخاذ تدابير لقائية لتافي المخاطر المحتملة أل الت ليل ر اآلثار المترتبة عليفا لالتألرف
على دز ايلتزاف باتباس لاتخاذ اإليرالاأ لالتدابير الوقائية الواردر ر تلك المخاطر.
موثوقية التقارير المالية:
تحديد اإليرالاأ لالضوابط المتبألة لمراقبة الألملياأ لالت ارير المالية خاصة المخاطر المحتملة
لألدف ليود رقابة كافية أل فألالة.
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ب -النظام المحاسبي (نموذج رقم :)3
المبادئ اإلرشااااااادية – معيار  ISSAI 2315من إطار المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة للتوجيهات واإلصدارات المهنية ()IFPP
يتعين على المدقق أن يتوصل إلى فهم نظام معلومات الجهة واتصاالتها ذات الصلة بإعداد
القوائم المالية من خال تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر عن طريق:
(أ) الفئات الرئيسية في المعامالت الخاصة بعمليات الجهة.
(ب) عدد المعامالت التي تم عقدها.
(ج) أبرز السجالت المحاسبية والوثائق المساندة والحسابات في البيانات المالية.
(د) العمليات المحاسبية وعملية اإلبالغ المالي ،بد ًء من عقد المعامالت الرئيسية
وغيرها من األنشطة حتى إدراجها في البيانات المالية.
 يت ون النظاف المحاسبي للتفة ر تموعاأ نط ية ر الألملياأ المالية لالنشطة ذاأالصلة لالتطبي اأ المحاسبية التي يتي تصني فا على أنفا:
• تطبي اأ حاسبية تتصل بالحساباأ الرئيسية.
• تطبي اأ حاسبية ذاأ صلة لتحديد لتتميد لتحليل لتصنيف لتستيل الألملياأ المالية.
• تطبي اأ حاسبية تصلة بمصادر المأللو اأ المتيدر للتستيل.
 إن نظي اإلدارر المالية الم بولة لالتي يم ر ايعتماد عليفا ي تتضمر ف ط النظي المستخد ةفي ألالتة الألملياأ لإعداد البياناأ لالت ارير المالية بل تتضببمر النظي الداعمة للتخطيط
المببالي لالت ببارير اإلداريببة لأنشببببببطببة الميزانيببة الت ببديريببة لنظي الت بباليف ليم ر لل ريق
ايسببببببتألانة بمدق ي نظي المأللو اأ في حال عدف توافر المألارف لالمفاراأ الاز ة لتدقيق
لتحليل المخاطر في تال النظاف المحاسبي اآللي.
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المجاالت المتعلقة بالنظام المحاسبي للجهة المشمولة بالرقابة:
النظام المتبع لتسجيل البيانات بالجهة:
التألرف على النظاف المحاسبببي لحصببر النظي اآللية لاليدلية المسببتخد ة لتسببتيل لح ا البياناأ
ل دز ت ير تلك النظي لتحديد طري ة التواصببببببل لن ل المأللو اأ بير اإلداراأ ال رعية لالمركز
الرئيسي.
صيانة وأمن النظام المتبع:
يتطلي صببببببيانة لأ ر النظاف المتبد قياف المدق ير بالنظر فيما إذا كانا التفة لديفا اسببببببتراتيتية
خاصبببببة بت نولوييا المأللو اأ تتضبببببمر سبببببياسببببباأ لإيرالاأ وث ة ل ألتمدر ر اإلدارر الألليا
بالتفة خاصبببببة بضبببببوابط الدخول إلى أنظمة ت نولوييا المأللو اأ لسبببببياسببببباأ خاصبببببة بأ ر
المأللو اأ نفا ضوابط يدار الحماية لضوابط الحماية ر ال يرلساأ لضوابط كلماأ المرلر
باإلضافة إلى خطة يستمرارية العمال لاسترياس البياناأ عند حدلط ال وارط لأنظمة الن سخ
ايحتياطي لتحميل النظاف المحاسبببببببي الخاص بالتفة في

ان ل وقد ختلف كما يتي التح ق

ر قياف التفة باختبار تلك الخطط لتدريي الموظ ير على اسببببببتخدا فا لعمل اختباراأ اخترال
للنظاف المحاسبي لرفد الت ارير الخاصة ب لك.

تحديد مخاطر التدقيق:
تألتبر عملية تحديد لت ييي المخاطر أحد الألملياأ الرئيسببببببية التي يألتمد عليفا فريق التدقيق في
تصميي خطة التدقيق لدي الساس ل ل العمال التي ي وف بفا ال ريق في رحلة التن ي .
يتي تحديد المخاطر عر طريق إدارر المخاطر في التفة المشببببببمولة بالرقابة ر خال تحديد
ال حداط التي ي ون ل فا تأثير على تح يق ال دداف المخطط ل فا لع ند إيرال عمل ياأ ال تدقيق
يتي راعار ا يلي:
 في حالة ليود إدارر خاطر فألالة فإنق يتي ايسبببببت ادر ر سبببببتل المخاطر في التفة ل ر ثيإعداد صبببببب وفة المخاطر لت ييمفا لترتيي وضببببببوعاأ التدقيق لف ا ل لللوياتفا لدرية
خطورتفا لأدميتفا النسبية.
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 في حالة ليود إدارر خاطر غير فألالة أل في حالة عدف ليوددا فإنق يتي ايعتماد فيتحديد المخاطر على يفود فريق التدقيق باتباس الألديد ر السبباليي لتصببنيف أبرز أعمال
التفة لأنشطتفا لالمخاطر التي قد توايق تلك النشطة لعلى سبيل المثال:
• تنظيي لرش عمل أل عصببببف ذدني بير أعضببببال ال ريق حول المخاطر المحتملة لذلك
بفدف تخ يف حدر ايعتماد على الح ي الشخصي.
• التحليل الرباعي .SWOT
• ايستبياناأ.
• ايطاس على الت ارير لالدراساأ الساب ة.
لحتى ت ون عملية تحديد المخاطر أكثر فألالية فإنق ي ضبببببل ايعتماد على أكثر ر أسبببببلوي ر
تلك الساليي.
بألبد اينتفبال ر الخطواأ السببببببباب بة يتبي على فريق التبدقيق إيرال سببببببح لتحبد يد المخباطر
للموضبببوعاأ الم ترق التدقيق عليفا في ضبببول تأثيردا التودري لأدميتفا النسببببية لفي ضبببول
ت في لدراسة بياناأ التفة لالتي يرتبط حدلط بألضفا بالألملياأ المالية أل التش يلية أل ال راراأ
التنظيمية أل سببببتوز ك الر الموظ ير بفا أل توفير أللو اأ ضببببللة أل خاطئة في عملية صببببند
ال رار أل لف ا ل لظرلف اقت صادية أل ايتماعية أل بيئية أل أدداف لتويفاأ ا ستراتيتية لدرا سة
سببببتل إدارر المخاطر بالتفة لاإليرالاأ المتخ ر بشببببأنفا لالنموذة التالي يبير بألض المخاطر
التي قد توايق التفاأ الح و ية:
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الدليل اإلرشاااادي – معيار رقم  GUID 9130من إطار المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة للتوجيهات واإلصدارات المهنية ()IFPP
خسارر ال وال أل
اختاسفا عر طريق
ايحتيال أل الخطأ

عدف ال درر على
ايبت ار يتدي إلى
تدني ستوز
الخد اأ

ت ييراأ اقتصادية ثل انخ اض النمو ايقتصادي ال ي يتدي إلى
خ ض حصيلة ضريبة الدخل لقلة ال رص لتوفير تموعة أكبر
ر الخد اأ أل الحد ر توافر الخد اأ الحالية أل يودتفا

أدداف سياسية غير
تواف ة ما يتدي إلى
نتائج غير رغوي
فيفا

ال شل في قياس الدال

الضرار البيئية النايمة
عر فشل النظمة أل
نظاف الت تيش الح و ي

التأخر في المشرلس
لتتالز الت اليف لعدف
ال ة ألايير التودر

تحقيق عملية إنجاز
الخدمات

عدف ك اية خطط
الخد اأ للح اظ على
استمرارية ت ديي
الخد اأ

ال شل في راقبة التن ي

المخاطر الت نية – ال شل في
واكبة التطوراأ الت نية أل
ايستثمار في ت نولوييا غير
ناسبة أل غير ائمة
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ال شل في ت ييي المشاريد التتريبية
قبل إدخال خد ة يديدر قد يتدي
إلى ظفور شاكل عند تش يل
الخد ة بال ا ل

فشل الم اللير أل
الشركال أل الوكايأ
الح و ية الخرز في
ت ديي الخد ة المطلوبة
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عدف ك الر الموارد أل
المفاراأ لت ديي الخد اأ
المطلوبة

ليم ر تصنيف المخاطر التي قد توايق التفاأ المشمولة بالرقابة لالتي يم ر أخ دا في الحسبان
عند تحديد الموضوعاأ التي سيتي الرقابة عليفا لف ا ل لما يلي:
نوع المخاطر

مخاطر
استراتيجية

وصف المخاطر

دي المخاطر التي ر المم ر أن تنشببببببأ بسبببببببي عدف قدرر التفة ر تحديد ل/أل تن ي
استراتيتياتفا بش ل سليي ليم ر أن تظفر في التواني التالية:
-

أدداف لاستراتيتياأ التفة.
الحوكمة في التفة.
البيئة الرقابية ل دز فألاليتفا.

دي المخاطر التي ر المم ر أن تنشبأ بسببي ضبألف أل فشبل في اإليرالاأ النظمة
الرقابية الفراد النظمة أل البنية التحتية ليم ر أن تظفر في التواني التالية:
مخاطر
تشغيلية

-

الفراد.
الصول الملموسة.
أنظمة المأللو اأ.
اإليرالاأ.

دي المخاطر التي ر المم ر أن تن شأ ب سبي ت يراأ في أ سألار ال سول أل ضألف في
السيولة الن دية ليم ر أن تظفر في التواني التالية:
مخاطر مالية

-

السيولة الن دية.
المحاسبة لالت ارير المالية.
رأس المال الألا ل.

دي المخبباطر التي ر المم ر أن تنشبببببببأ بسبببببببببي عببدف ايلتزاف بببال وانير لالنظمببة
لالسببببببياسبببببباأ لعدف ال درر على ايلتزاف بالت يراأ في ال وانير لالنظمة ليم ر أن
تظفر في التواني التالية:
مخاطر االلتزام

-

ال وانير لالنظمة.
السياساأ لاإليرالاأ المألتمدر.
المألايير ذاأ عاقة.
دلناأ السلوك الخاقي لالمفني.

دناك أربألة يواني أساسية شا لة تألبر عر خاطر أنظمة المأللو اأ لدي:
مخاطر أنظمة
المعلومات

-

الحماية لال ان :خاطر اإلفصبببباق غير المصببببرق بق للمأللو اأ خاطر الولوة غير المصببببرق
للبرا ج لالنظمة لالبياناأ لالوظائف.
النزادة :خاطر عدف دقة ل/أل اكتمال المأللو اأ لالبياناأ.
توفر المأللو اأ :خاطر عدف ال درر للوصول لنظمة المأللو اأ أل البياناأ في اللقاأ المناسبة.
الموال ة لالمرلنة :خاطر تألل ة بألدف قدرر أنظمة المأللو اأ على وال ة/التوافق د الت يراأ
في عملياأ أل إدارر التفة ب ترر لت ل ة ناسبة.
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تقييم مخاطر التدقيق:
في ضبببببول قياف فريق التدقيق بت في التفة المشبببببمولة بالرقابة لتحليل البياناأ التي تي الحصبببببول
عليفا لت ييي بيئة الرقابة لدراسبببة اللوائح لالتألليماأ لالسبببلطاأ المالية لالنظي لدليل اإليرالاأ
لالسببياسبباأ المحاسبببية المتبألة ل دز ناسبببتفا لك لك ت في ايسببتراتيتية لالدداف المخطط لفا
لإيرال سح لت ييي شا ل ل افة البياناأ لنظي الرقابة الداخلية المطب ة لالت ارير الرقابية الساب ة
ل ا لرد بفا ر وضبببوعاأ فإنق يتي تحديد المسبببتوياأ المختل ة للموضبببوعاأ الم ترق التدقيق
عليفا تمفيدا ل لتحديد لت ييي المخاطر.
يألتبر ت ييي المخاطر إيرال ي وف بق فريق التدقيق لتحديد الموضببببببوعاأ ذاأ المسببببببتوز العلى ر
الخطورر لترتيي أللوياأ عملياأ التدقيق لف ا ل لدميتفا ليم ر تحديد المخاطر سببببببوال الداخلية أل
الخاريية بالنسبببببببة للتفة المشببببببمولة بالرقابة ر حيب التأثير أل ايحتمالية لفيما يلي أ ثلة لبألض
الألوا ل المتثرر في تحديد المخاطر:
 التأثيـر:يتم ثل في ق ياس تأثير ال حدط على قدرر الت فة في تح يق أ دداف فا لأنق ر المحت مل لقوس ت لك
الحببداط لاحتوائفببا على خبباطر ليم ر أن ي ون تببأثير الخطر ر عببدر يوانببي ختل ببة على
أعمال التفة نفا الثر ايسببببتراتيتي لالثر التشبببب يلي لالثر المالي لأثر خاطر ايلتزاف
لالث ر على أنظمة المأللو اأ ليم ر ت ييي أثر كل ياني ر د ه التواني ر ناحية حتي د ا
الثر لتبألاأ حدلثة رقميا ل ر  1حتى  4كما دو وضح في الدلل التالي:
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التقييم

الرقمي

حاد

4

إستراتيجي

مالي

عدم تحقيق
األهداف
اإلستراتيجية
للجهة،
اإلستراتيجية
المتبعة ال
تتواءم مع
تحقيق األهداف.

خسارة مالية
تزيد قيمتها
عن  ....دينار
كويتي.

االلتزام

تشغيلي
توقف األعما
التشغيلية
لفترة تزيد عن
 ....يوم.

قضايا قانونية على
مستوى الجهة
(مثا  :أحكام
قضائية ضد
الجهة).

أنظمة المعلومات
مخاطر سهولة
الولوج غير
المصرح لهم
للبرامج واألنظمة
والبيانات
والوظائف.

مرتفع

3

عدم تحقيق جزء
من األهداف
اإلستراتيجية
للجهة.

خسارة مالية
تتراوح بين
 ....إلى ......
دينار كويتي.

توقف األعما
لفترة تتراوح
بين .....
حتى ......يوم.

عدم اإللتزام
بتنظيمات أو
سياسات حكومية
تعرض الجهة إلى
المساءلة.

عدم دقة و/أو
اكتما المعلومات
والبيانات

متوسط

2

عدم قدرة بعض
اإلدارات أو
األقسام من
تحقيق أهدافها
التشغيلية.

خسارة مالية
تتراوح بين
 ....إلى ......
دينار كويتي.

توقف األعما
لفترة تتراوح
بين .....
حتى ......يوم.

عدم اإللتزام
ببعض السياسات
الداخلية ويتم ذكر
ذلك في تقارير
ديوان المحاسبة.

عدم القدرة
للوصو ألنظمة
المعلومات أو
البيانات في
األوقات المناسبة

منخفض

1

تأثر تنفيذ بعض
الخطط التشغيلية
لبعض األقسام.

خسارة مالية
اقل من
 .........دينار
كويتي.

توقف األعما
لفترة أقل من
 .......يوم.

عدم اإللتزام
ببعض التعليمات
الداخلية.

عدم قدرة أنظمة
المعلومات على
مواءمة/التوافق
مع التغيرات في
عمليات أو إدارة
الجهة بفترة
وتكلفة مناسبة

 االحتمالية:ت ييي إحتمالية حدلط الخطر يتركز على دز إ انية لقوس الحدط في فترر ز نية حددر لت رارية
الحدلط ليترالق الت ييي الرقمي لإلحتمالية ر  1إلى  4كما دو وضح في التدلل التالي:
التقييم

الرقمي

إحتمالية الحدوث

شبه مؤكد

4

سيحدط في ألظي الظرلف حدط في فتراأ ساب ة.

متوقع حدوثه

3

توقد حدلثق في ألظي الظرلف.

ممكن حدوثة

2

توقد حدلثة في حال توفر بألض الظرلف.

غير مرجح

1

م ر أن يحدط ل ر في ظرلف إستثنائية.
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ترتيب أولويات التدقيق:
بألد اينتفال ر عملية تحديد تأثير لاحتمالية لقوس الخطر للموضببببببوعاأ المتوقد التدقيق عليفا
للتفة المشببببمولة بالرقابة لفي ضببببول ت في لدراسببببة بياناأ التفة لالتي يرتبط حدلط بألضببببفا
بالألملياأ المالية أل التشبببببب يلية أل ال راراأ التنظيمية أل سببببببتوز ك الر الموظ ير بفا أل توفير
أللو اأ ضللة أل خاطئة في عملية صند ال رار أل لف ا ل لظرلف اقتصادية أل ايتماعية أل بيئية
أل أدداف لتويفاأ اسبببببتراتيتية لدراسبببببة سبببببتل إدارر المخاطر بالتفة لاإليرالاأ المتخ ر
بشببأنفا ي وف أعضببال فرل التدقيق باختيار الموضببوعاأ ذاأ الللوية التي يم ر ادرايفا بخطة
التدقيق لفق المحدداأ التالية:
 القيمة أو التأثير المالي الجوهري:ف لما زاد الحتي أل التأثير المالي التودري كلما زادأ إ انية اختيار الموضبببببوس للتدقيق
عليق ليم ر ايعتماد في تحديد ال يمة أل التأثير المالي التودري على عدر عوا ل نفا
أرقاف الموازناأ الت ديرية بياناأ الدخل قيمة المصرلفاأ الألائد المتوقد ر ايستثمار
المركز المالي الألاف لالزيادر أل الن ص ال بير في اإلن ال أل قيمة الصول لايلتزا اأ.
 الفترة الزمنية منذ آخر عملية تدقيق:ف لما طالا ال ترر ن آخر عملية تدقيق كلما زادأ احتمالية لقوس المخاطر ل ر ثي يتي
إدرايفا ضمر خطة التدقيق.
 األهميــــــــة:يركز د ا المحدد على التأثيراأ ال خاريية للموضببببببوس أل البند كالتواني اييت ماع ية
لايقتصببببببادية لالبيئية للنشبببببباط لأدميتق لمتلس الوزرال تلس ال ة المتتمد المدني
لالفراد ل دز تنالل الموضببببببوس في لسببببببائل اإلعاف المرئية لالمسببببببموعة لالم رللر
للسائل التواصل اييتماعي لغيردا.
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 التقارير السابقة:يتي الريوس للت ارير الرقابية لتحديد المخاطر التي توايق التفاأ المشببمولة بالرقابة ل نفا
ت ارير ديوان المحا سبة ال ساب ة  -ت ارير الت لي اأ لالدرا ساأ ال صادرر  -ت ارير التدقيق
الداخلي ل راقي الحسببباباأ للتفة المشبببمولة بالرقابة  -ت رير المراقي المالي لأية ت ارير
أل دراساأ تتوافر ل ريق التدقيق).
ل ما سببببق ر حدداأ يتضبببح أن اختيار المخاطر يتطلي فاراأ فنية عالية المسبببتوز حيب
ي وف فريق التبدقيق ر خال الخبرر بترتيبي الللويباأ ل حص الموضببببببوعباأ ذاأ المخباطر
المرت ألة ثي المتوسطة ثي المنخ ضة لف ا ل لتحليلق للبياناأ المتاحة لق.
ليم ر استخداف المص وفة التالية ل ياس الثر لايحتمالية للمخاطر:
األثــــــــــر

16

12

8

4

4

12

9

6

3

3

8

6

4

2

2

4

3

2

1

1

االحتمـالية

4

3

2

1

* منهجية التدقيق الداخلي – ديوان المحاسبة.

حيب يتي لضبببد رقي الخطر لف ا ل لسبببتل المخاطر المحدد ر إدارر المخاطر في حال ليوددا أل
ر ق بل فريق ال تدقيق ضببببببمر المصبببببب و فة أعاه لف ا ل لت ييي الثر لايحت مال ية تمف يدا ل لت حد يد
الموضوعاأ الم ترق التدقيق عليفا.
ل ر المفي لضببببد ألايير حددر يعتبار الخطر رت د أل توسببببط أل نخ ض لد ا ر شببببأنق
تم ير فريق التدقيق ر التركيز على أدي المخاطر لأكثردا ارت اعا ل ليم ر ايست ادر ر المتشر
التالي في الت رقة بير المخاطر.
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 = 2 – 1غير حتمل ل نخ ض التأثير – خاطر نخ ضة.
 = 4 – 3حتمل لغير تثر – خاطر بسيطة.
 = 9 – 6حتمل ل تثر – خاطر توسطة.
 = 16 – 12شبق تكد لتأثير كبير – خاطر رت ألة.
ليم ر ايست ادر ر المص وفة التالية لترتيي الللوياأ:

االحتمـا

محتمل وغير مؤثر

شبه مؤكد وتأثير كبير

غير محتمل ومنخفض التأثير

محتمل ومؤثر
التأثيــــــــر

 العوامل ذات العالقة بتخطيط مهمة التدقيق:يتي إعداد خطة للموارد المطلوبة لتن ي المفاف الرقابية بحيب تشببببببمل الموارد البشببببببرية
لالت نولوييببة لاختيببار أعضببببببببال فريق التببدقيق ذلي المفبباراأ المطلوبببة لل يبباف بمفبباف
الألملياأ الرقابية ل راعار اشتراك العضال ذلي المسمياأ الوظي ية القل د العضال
الكثر خبرر بما ي ل تألزيز الخبراأ لالمفاراأ ال نية لالتألرف على النواحي الخرز
المم ر إدرايفا ضمر خطط لبرا ج التدريي لالتطوير المست بلية لكتزل ر التخطيط
فإنق يتي النظر في الموارد المطلوبة للقا ل ان الحاية إليفا.
عند النظر في الموارد المطلوبة للتدقيق فإنق يتي على رئيس فريق التدقيق النظر في ال ور
اآلتية :نموذة رقي )4لالخاص بتحديد عدد أياف الألمل المتاحة.
• لقا اإلعداد للخطة لال يود الز نية المرتبطة بفا.
• استخداف الحاسباأ لالبرا ج اآللية كأدلاأ ساعدر في التدقيق.
• تحديد فرل الألمل لالموارد الخرز المطلوبة لمفمة التدقيق بما في ذلك ايسببببببتألانة
بالمتخصصير.
• الوقا المخطط إليرالاأ التدقيق.
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• واقد تن ي عملية التدقيق.
إن تخطيط عملية التدقيق عادر ا تتطلي تنسببببيق لثيق د التفة لعادر ا ي وف رئيس فريق
التدقيق بألمل الترتيباأ الاز ة لأل د ل الاأ د إدارر التفة المشبببببمولة بالرقابة يشبببببارك فيفا
أعضال ال ريق لمناقشة الألديد ر الموضوعاأ ثل:
• إشراك المتخصصير.
• توقيا التدقيق لالمواقد التي يتي زيارتفا.
• المأللو اأ التي يلزف إعداددا ر ياني الألا لير في التفة المشمولة بالرقابة.
 فريق التدقيق من الديوان:عند تخطيط ايحتياياأ ر فريق التدقيق فإنق يتي النظر في بألض الألوا ل الرئيسية ثل:
• عدد أعضال فريق التدقيق.
• طبيألة النشاط ال ي تألمل فيق التفة.
• سببببببتوز المألببارف لالمفبباراأ لالخبراأ المطلوبببة بمببا في ذلببك الحببايببة إلى
المتخصصير.
• استمرارية أعضال فريق التدقيق.
• ألدل الدلران لعضال ال ريق.
• ا لرد في دليل الألملياأ الرئيسبببة  – )UMLاإلصبببدار الثاني  2019بشبببأن فاف
رئيس لأعضال ال ريق.
 توقيت زيارات التدقيق:يألتمد توقيا زياراأ التدقيق على الألديد ر الألوا ل ثل:
• عدد أعضال فريق التدقيق.
• التواريخ النفائية لالتدالل الز نية الخاصبببة باإلدارر بالنسببببة للبياناأ المالية لإعداد
الت ارير.
• طبيألة لتوقيا ل دز إيرالاأ التدقيق المخطط لفا.
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 الموقـــع:تمارس ألظي التفاأ فا فا ل ا يترتي على ذلك ر عملياأ حاسبببببببية في واقد
تألددر لعند التخطيط فإن فريق التدقيق بحاية إلى النظر في أثر تألدد المواقد على
المدخل المائي للتدقيق لل لك يلزف ت في د ه المواقد بما في ذلك النظمة المحاسبية لأدي
الحسبباباأ ليم ر الحصببول على د ه المأللو اأ ر سببتللي التفة المشببمولة بالرقابة
أل ر خال الزياراأ التي يتي ال ياف بفا لف ه المواقد حسبما ي ون ناسبا ل لعند التخطيط
للمواقد التي يتي زيارتفا فإنق يتي على فريق التدقيق تحديد ا إذا كانا دناك واقد
تتطلي المزيد ر ايختباراأ الم ث ة ارنة بالمواقد الخرز استنادا ل إلى الألوا ل اآلتية:
• الدمية النسبية للموقد بالنسبة للتفة ك ل.
• الألمل ال ي قا ا بق إدارر التدقيق الداخلي بالتفة.
• نتائج اإليرالاأ التحليلية التمفيدية المطب ة أثنال التخطيط.
• ت دير خاطر الخطال التودرية بسبي ايحتيال.
• نتائج ل دز إيرالاأ التدقيق المطب ة في سنواأ ساب ة.
• دز تطابق أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك أدلاأ الرقابة اآللية في كل المواقد.
ي ضبببببل ال ياف بمفمة التدقيق في المواقد التابألة للتفة إذ أن د ا اإليرال أكثر فاعلية ليم ّر
فريق التدقيق ر أن ي ون على اتصبببال دائي بالتفة ال ر ال ي يسبببفي في يودر الألمل الرقابي
ال ي ي د ق الديوان لل ر ذلك ي يمند ر أن ي ون لديوان المحاسبببة ر آخر للألمل ال ي ي وف
بق فريق التدقيق لف ا لما لرد في المادر رقي  )28ر ال انون رقي  30لسنة  1964بإنشال ديوان
المحاسبة لتألدياتق.
يتي على فريق التدقيق أن يدرس ليحدد إيرالاأ التدقيق لحدلد ال حص لايختباراأ الاز ة
ل ل وقد.
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 تحديد الوقت المالئم:ي وف فريق التدقيق بتحليل المفاف التي يتي عليق ال ياف بفا لتحديد المألارف لالمفاراأ
لالخبراأ المطلوبببة لت ببديراأ الوقببا المائي لتن يب ذلببك لف با ل لخطببة التببدقيق لدليببل
الألملياأ الرئيسة  – )UMLاإلصدار الثاني .2019
 تحديد مدى الحاجة إلى خبراء متخصصين:في إطار المأللو اأ الاز ة للتألرف على التفة المشمولة بالرقابة فإن ر ال ور المفمة التي
يتي أن ينتبق إليفا فريق التدقيق ضبببرلرر التألرف على ال ور لال ضبببايا المفمة التي تحتاة
إيرالاأ التدقيق عليفا إلى ألالنة فريق خاريي ر الخبرال المتخصبببببصبببببير يم ر أل ر
المتوقد اللتول إليفي في بألض ال ور

ثل تايأ تدقيق ت نولوييا المأللو اأ لالتحليل

المالي لالخد اأ ال انونية لالفندسية لغير ذلك ر المتايأ المفنية المتخصصة.

خطة التدقيق:
المبادئ اإلرشااااااادية – معيار  ISSAI 2300من إطار المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة للتوجيهات واإلصدارات المهنية ()IFPP
يقوم المدقق بوضااااع اسااااتراتيجية عامة للتدقيق والتي تحدد نطا وتوقيت واتجاه التدقيق،
وتقوم بتوجيه عملية تطوير خطة التدقيق.
عند وضع استراتيجية التدقيق العامة ،يقوم المدقق بــ:
(أ) التعرف على خصائص االرتباط (*) والتي تحدد نطاقه.
(ب) التأكد من أن أهداف إعداد التقارير الخاصاااة باالرتباط تعمل على تحديد توقيت التدقيق
وطبيعة التواصل المطلوب.
(ج) مراعاة العوامل التي تشااااااكل أهمية في توجيه جهود فريق االرتباط ،وذلك وفقا ً للحكم
المهني للمدقق.
(د) مراعاة نتائج أنشااااااطة االرتباط األولية ،والنظر فيما إذا كانت المعرفة المكتساااااابة من
االرتباطات األخرى التي قام الشااااااريك المسااااااؤو عن االرتباط بإجرائها على الجهة
تعتبر ذات صلة  -حيثما ينطبق ذلك.
(هـ) التأكد من طبيعة وتوقيت وحجم الموارد الالزمة لتنفيذ االرتباط.
(*) االرتباط  :مهمة التدقيق.
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إن الفدف ر خطة التدقيق نموذة رقي )5دو تحديد لت ييي المخاطر لترتيي أللوياأ التدقيق
لاكتشاف الخطال التودرية في التفاأ المشمولة بالرقابة حيب تويد تايأ تدقيق غير دا ة
تحتاة إلى الحد الدنى ر اإليرالاأ الموضببوعية كإيرالاأ تحليلية ر نوس الم ارنة أل تحتاة
إيرالاأ أليارية كإيرالاأ تحليلية باإلضبببببببافة إلى ضببببببماناأ أخرز كاختيار بنود ذاأ قيمة
عالية ك لك تويد تايأ تدقيق دا ة تحتاة إليرالاأ وضببببببوعية ركزر ت ون على خاطر
حددر.
تتضمر خطة التدقيق التويفاأ الساسية الخاصة بالتدقيق لبنال على د ه التويفاأ يتي تحديد
التألليماأ الاز ة لتوييق فريق التدقيق خال رحلة ايختبار.
إن لثي ببة خطببة التببدقيق تلخص الموضببببببوعبباأ ال نيببة لالموارد المطلوبببة حيببب تتضببببببمر
الموضوعاأ ال نية لالمدخل المخطط تطبي ق في تال الرقابة الداخلية لالدداف الحرية لألملية
التدقيق.
يتي إعداد خطة التدقيق في ضبببول تحديد المخاطر لأدداف المرايألة لالتي تلخص الموضبببوعاأ
ال نية لالمدخل المخطط تطبي ق في تال الرقابة الداخلية لف ا ل لنتائج تحديد لتصببببببنيف لت ييي
المخاطر للتفة المشبببببمولة بالرقابة بفدف إعداد سبببببار تنظيمي لاضبببببح للألمل الرقابي لتحديد
الموضببببببوعاأ ذاأ المخاطر المرت ألة التي سببببببوف يتي التدقيق عليفا لالوقا الت ديري لتن ي دا
بحيب تشببببمل يميد المفاراأ المطلوبة لالتويفاأ السبببباسببببية لالتألليماأ الاز ة لتوييق فريق
التدقيق خال رحلة ايختبار.
إن اختيار المخاطر لتحديد ايختباراأ ل دز تطبي فا يتطلي فاراأ فنية عالية المسببببببتوز
لينب ي على فريق التببدقيق أن يوثق المألببايير التي تي على أسبببببببباسببببببفببا تحببديببد تلببك المخبباطر
لايختباراأ الم ترق تطبي فا.
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برنامج التدقيق:
يخدف برنا ج التدقيق للألملياأ الرقابية نموذة رقي  )6عددا ل ر الغراض دي:
• تحديد إيرالاأ التدقيق المخطط ال ياف بفا لبت صياأ تتناسي د استخدا فا كمرشد
لعضال فريق التدقيق بما ي ل ضمان الدال ب الر لفألالية.
• توثيق إيرالاأ التدقيق التي يتي تن ي دا.
• المساعدر على الت ويض لاإلشراف لالتدقيق.
• تنسيق التن ي إليرالاأ التدقيق المخطط ال ياف بفا.
يتضمر برنا ج التدقيق في ال الي البنود اآلتية:
• اإليرالاأ المخطط لفا للوفال بأدداف فمة التدقيق للتفة المشمولة بالرقابة.
• ال حوص لايختباراأ المخطط ال ياف بفا لنظاف الرقابة الداخلية "اختباراأ الرقابة".
• اإليرالاأ التحليلية.
• فحص لاختبار البياناأ ذاأ الألاقة.
• أعضال ال ريق ال ير سوف يشاركون في تن ي عملياأ التدقيق للموضوعاأ المدرية
بالخطة لذلك لف ا ل لمفاراأ لخبراأ كل عضببو ر أعضببال ال ريق ل راعار توظيف
كافة اإل انياأ لالموارد المتاحة بما ي ل ضببببببمان يودر لك الر لفاعلية خرياأ
الألمل الرقابي لديوان المحاسبة.
 وضع برنامج زمني لتنفيذ المهام الرقابية:ي وف فريق التدقيق باتخاذ عدر خطواأ إلعداد نماذة التخطيط لوضببببببد البرنا ج الز ني
لتن ي المفاف الرقابية لذلك لف ا ل لما يلي:
• التخطيط الز ني لألمل ياأ ال تدقيق في ضببببببول ت دير أ ياف الأل مل الم تا حة لتن ي خ طة
عملياأ التدقيق د الخ في ايعتبار عدد أياف ال سنة عطاأ نفاية ال سبوس لالألطل
الرسبببمية التدريي اييازاأ السبببنوية لالمرضبببية لال و ة تخ يف سببباعاأ الألمل
خال شفر ر ضان لال ياف بالنشطة اإلدارية الخرز نموذة رقي .)4
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• تحديد فتراأ تن ي المفاف الرقابية نموذة رقي .)5
• تخطيط لتوزيد المفبباف على أعضبببببببال ال ريق لف با ل للتوقيتبباأ لال تراأ المخطط لفببا
ببرنا ج التدقيق للألملياأ الرقابية.
 مراجعة تقييم المخاطر:ت وف فرل التدقيق بإعداد خطط الرقابة السببببببنوية لفق الضببببببوابط لاإليرالاأ لال راراأ
المألمول بفا ل ناقشة ل رايألة السس التي بنيا عليفا لذلك ر خال إشرافيي ال طاس
لت ييي نتائج ا أسب ر عنق قياف فرل التدقيق بتحديد لت ييي خاطر أنشببطة التفاأ المشببمولة
بالرقابة لخطط لبرا ج التدقيق عليفا لذلك في ضول الموارد المتاحة لالدداف المخطط
تن ي دا تمفيدا ل يعتماددا ر السلطة المختصة لالبدل في تن ي عملياأ التدقيق.

توثيق خطة التدقيق:
ورد في دليل التدقيق العام لديوان المحاسبة – اإلصدار الثاني ( 2014بند .)270

يجب على فريق التدقيق توثيق المعلومات ذات الصاالة التي تم الحصااو عليها أثناء مرحلة
التخطيط ،وكذلك أية معلومات تتصااااال بالتفهم الذي تم التوصااااال إليه من خال اللقاءات مع
اإلدارة أو الجهااات الطااالبااة للمعلومااات عن هااذه الجهااة والمعلومااات التي من المحتماال أن
تكون مفيدة في التدقيق الخاص بالمستقبل وتوثيقها في ملف دائم.
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نموذج رقم ()1
البيئة الخارجية
الرد على االستفسار المخاطر

االستفسار

(*)

 .1هدف الجهة ،ومهمتها ورؤيتها
 1.1ا دو ال رض ر إنشال التفة؟
 2.1ا دي رسالة لرىية التفة؟
 3.1ا دي اختصاصاأ اإلدارر الألليا في التفة؟
 4.1ا دز تطابق أدداف لخطط التفة د الخطط اينمائية في الدللة؟
 5.1ا دي أدداف الخطة الخمسية للتفة؟
 .2القوانين والتشريعات
 1.2ا دي ال وانير لالتشريألاأ التي تطبق على التفة؟
 2.2ا دي التألليماأ لال وانير المالية المنظمة التي تخص التفة؟
 .3العالقة بين الجهة والمواقع الفرعية التابعة لها
 1.3كي عدد اإلداراأ لالمواقد ال رعية؟
 2.3كيف يتي التواصببببببببل لن ببل المأللو بباأ بير اإلداراأ لالمواقد ال رعيببة لالمركز
الرئيسي؟
 .4بيئة األعما
 1.4ا دي ال ضايا المالية ذاأ الدمية المطرلحة ر خارة التفة؟
 2.4دل دناك سائل رتبطة بالتفة تما إثارتفا في لسائل اإلعاف؟
 .5متطلبات التقارير المالية وتقارير األداء
 1.5دل دناك أي تطلباأ للت ارير المالية لت ارير الدال على التفة أن تلتزف بفا؟
الريال لص فا
 2.5دل تتثر أي ر تطلباأ الت ارير على بياناأ الحساباأ؟
 .6األحداث المستقبلية
 1.6دل دناك ت ييراأ دا ة خططة للتفة على سبببيل المثال :دل سببت وف بتوسببيد أل
د ج أل لقف أعمالفا النظر في الخطة المست بلية لثاط أل خمس سنواأ
 .7أحداث أخرى
 1.7دل دناك أي أحداط فمة أخرز غير شببببمولة في ا سبببببق .تتوقف على التفة
المشمولة بالرقابة)
الخالصة :البنود التي تنتج عنفا المخاطر حسي التدلل

(*)

تحديد وجود خطر من عدمه.
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نموذج رقم ()2
بيئة الرقابة الداخلية
الرد على االستفسار

االستفسار
 .1رئيس الجهة  /مجلس اإلدارة  /اإلدارة العليا
 1.1ا دز نشبببببباط رئيس التفة  /تلس اإلدارر  /اإلدارر الألليا في راقبة البياناأ المالية للضببببببد
الضوابط الداخلية؟
 2.1ا دز تابألة أعضال تلس اإلدارر  /اإلدارر الألليا لصحة البياناأ المالية؟
 3.1ا دز تح ق تلس اإلدارر  /اإلدارر الألليا ر ايلتزاف بتطبيق المبادئ المحاسبية؟
 4.1ر المسئول عر المواف ة على البياناأ المالية؟
 5.1دل دناك أي ت ارير لبياناأ الية ل ا دز دقتفا؟
 .2التدقيق الداخلي
 1.2يريى التحديد ا إذا كانا التفة لديفا لتنة  /إدارر  /قسببببببي داخلي  /تي ي وف بالتدقيق الداخلي
لتحديد ليود خاطر ر عد ق.
 2.2في حال ليود أيا نفا يريى رايألة ت اريردا للضد قائمة بالمتايأ ذاأ المخاطر.
 .3الهيكل التنظيمي
 1.3دل تي اعتماد الفي ل التنظيمي ر السلطة المختصة؟
 2.3دل دناك توسبببد في الفي ل التنظيمي لترتي عليق ازدلايية في التخصبببصببباأ؟ د توضبببيحق إن
ليد
 3.3ا دز توافق الفي ل التنظيمي د احتياياأ التفة؟
 4.3دز ت ير الفي ل التنظيمي ر عد ق.
 .4سياسات وإجراءات الموارد البشرية
 1.4ا دي اآللياأ لالضوابط لش ل الوظائف؟
 2.4كيف يتي تحديد الشواغر لآلياأ ش لفا لالمخاطر الناتتة عر ذلك.
 3.4دل دناك حركة تدلير للموظ ير؟ د توضيحفا إن ليدأ
 4.4ا دز التزاف التفة بالتألييناأ لفق الشرلط المطلوبة اإلعان)
 5.4ا دز التزاف اإلدارر بتطبيق ال وانير لاللوائح؟
 .5تقييم مخاطر الجهة
 1.5التح ق لشرق ا إذا كانا التفة لديفا إدارر للمخاطر
 2.5رايد المخاطر لحدد تلك التي تتثر على عدف اي تثال للتشريألاأ لبيان الحساباأ.
 .6موثوقية التقارير المالية
 1.6صف طبيألة آلية رفد الت ارير الخاصة بحساباأ اإلدارر الداخلية.
 2.6صف ألدل إيرال رقابة على الميزانياأ ارنة باإلن ال ال أللي.
 3.6دل دناك أي خالف ر عدف ليود رقابة كافية على الميزانية لاإلن ال؟ إذا كانا اإليابة نألي
يريى الشرق
الخالصة :البنود التي تنتج عنفا المخاطر حسي التدلل

تحديد وجود خطر من عدمه.
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المخاطر

(*)

نموذج رقم ()3
النظام المحاسبي
الرد على االستفسار

االستفسار

المخاطر

(*)

 .1النظام المتبع لتسجيل البيانات بالجهة
 1.1صبببف النظي المختل ة المسبببتخد ة ر قبل التفة لكي ية ترابطفا د بألضبببفا
البألض.
 2.1ا دو النظاف المحاسبي المستخدف ؟
 3.1دل تستخدف التفة نظاف تستيل آلي أل يدلي لتستيل البياناأ؟
 4.1كي عدد النظي اآللية المستخد ة بالتفة؟
 5.1كيف يتي التواصل لن ل المأللو اأ بير اإلداراأ ال رعية لالم تي الرئيسي؟
 6.1ا دز ت ير النظمة المستخد ة بالتفة؟
 .2صيانة وأمن النظام المتبع
 1.2كي رر تتي صببببيانة النظاف؟ لفي حال الصببببيانة إلى تى يب ى النظاف عاطال؟
دل دناك ستل تحت ا بق التفة حول صيانة النظاف؟
 2.2الحصبببول على سبببتل خاص بالمسبببتخد ير مر لديفي تصبببريح للدخول على
النظاف لالنظر فيما لو كان عدد تصببببببباريح الوصبببببببول اإلدارية بالمسبببببببتوز
المناسي؟
 3.2التح ق ر اإلدارر حول عملية إزالة المن طألير عر الألمل ر النظاف لالتأكد
ر ستل النظاف فيما لو كانوا ي يزالون ويودير أف ي في الستل؟
 4.2أير يتي تخزير المل اأ ايحتياطية؟ النظر فيما لو كان ر التخزير في وقد
آ ر.
 5.2التح ق فيما لو حاللا التفة اسبببببببتألادر المل اأ ايحتياطية لفي حال قيا فا
ب لك ففل تما استألادتفا بنتاق؟
 6.2التح ق ر ببدز ت رار ت يير كلمبباأ المرلر لالنظر فيمببا لو كببان الت رار
كافيال؟
 7.2دل تي اختبار النظي المختل ة ر قبل المدق ير في الماضبببي لفي حال تي ذلك
اذا كانا النتائج؟
الخالصة :البنود التي تنتج عنفا المخاطر حسي التدلل

(*)

تحديد وجود خطر من عدمه.
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صافي أيام العمل المتاحة

مستقطع رمضان

تدريب

العطل األسبوعية والرسمية

اإلجازة الطبية والطارئة

اجازات سنوية

عدد أيام السنة

اسـم العضو
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)

اإلجمالي باليوم

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

الجهة:

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

يعد هذا البيان لرئيس وأعضاء فريق التدقيق.
يقدر عدد الدورات التدريبية وعدد األيام لرئيس وأعضاء الفريق.
يراعى عدد ساعات الدوام خال شهر رمضان.

البيــــان

المراقبة:

القطـاع:

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

اإلدارة:

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

تحديد عدد أيام العمل المتاحة للسنة المالية 20--/20--

نموذج رقم ()4
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نموذج رقم ()5

اإلدارة :

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

القطـاع :

خطة التدقيق المقترحة للسنة المالية 20--/20--
...............................................................................................................................

المراقبة :

مراحل الخطــــة

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

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

الجهة :

العمليات

الزمن
المتوقع
لإلنجاز
(يوم عمل)

مالحظات

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

−

−

−

−

−

تفهم الجهااة وانشاااااااااء أو تحااديا
الملف الدائم
تحديد المخاطر

تقييم المخاطر

ترتيب أولويات التدقيق

برنامج التدقيق

االجمالي

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

أبريل

مارس

فبراير

يناير

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

مرحلة التخطيط
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-2

االعتماد

* مسلسل المراحل يكون طبقا لتسلسل دليل التدقيق العام لديوان المحاسبة.
** المرجع :دليل العمليات الرئيسة أو دليل التدقيق العام.

رئيس الفريق
المراقب
المدير

م

المرحلة

-3
-4

بيانات المهمة:
-5
-6

االعما الرقابية حسب مراحل العمليات الرقابية*
االجراء المقترح للتدقيق
المرجع**
وصف العمليات الرقابية

اسم المهمة/الجهة المشمولة بالرقابة
رقم المهمة/الجهة:
-1
فريق التدقيق:

القطاع:
اإلدارة :
المراقبـــــة:
السنة المالية:

أع2015/33/

التوقيت المتوقع لإلنجاز

تاريخ االعتماد

عضو الفريق

نموذج رقم ()6
برنامج التدقيق المقترح للعمليات الرقابية للسنة المالية 20--/20--
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المراجـــع:
 إطار المنظمة الدللية لأليفزر الألليا للرقابة المالية لالمحاسبببببببة اينتوسبببببباي) للتوييفاألاإلصداراأ المفنية .)IFPP
-

بادئ توييفية بشبببأن الم اديي الرئيسبببية لرقابة الدال – المنظمة الدللية لأليفزر الألليا للرقابة
المالية لالمحاسبة اإلنتوساي).

-

ألبايير الرقباببة على الدال – المنظمبة البدلليبة لأليفزر الألليبا للرقباببة المباليبة لالمحبباسبببببببببة
اإلنتوساي).

 دليل التدقيق الألاف لديوان المحاسبة اإلصدار الثاني .2014 دليل الألملياأ الرئيسة  )UMLلديوان المحاسبة اإلصدار الثاني .2019 دليل تطبيق المألايير الدللية لأليفزر الألليا للرقابة المالية لالمحاسبة الخاصة برقابة ايلتزاف –بادرر تنمية اينتوساي .2018
 دليل تطبيق المألايير الدللية لأليفزر الألليا للرقابة المالية لالمحاسببببببة بشبببببأن الرقابة – بادررتنمية السوساي .2020
 الدليل الألاف للرقابة – يفاز الرقابة المالية لاإلدارية للدللة – سلطنة عمان. دليل المصطلحاأ الرقابية – ديوان المحاسبة .2010-
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