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 1ـ اإلجراءات التنفيذية للفحص:
 1/1تقوم إدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي بعد التنسيق مع األمين العام للهيئة بإعداد بيان بأسماء
الفاحصين (متفرغين وغير متفرغين) ممن تتوفر فيهم الشروط الواجب توافرها في الفاحص املبينة في (2
و )3من هذا الدليل .ويتم تحديث هذا البيان دوريا وفق نفس اإلجراءات.
 2/1تقوم إدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي بالتنسيق مع األمين العام للهيئة بإعداد الجدول الزمني (على أن
تبدأ سنة الفحص في  7/1من كل سنة ميالدية ،وتنتهي في  6/30من العام الذي يليه) لتنفيذ برنامج
الفحص الدوري بحيث يتم فحص مكاتب املحاسبة كما يلي:
1/2/1مكاتب املحاسبة التي تصنف خالل الفحص الدوري بدرجة  4أو  3يتم فحصها خالل الثالث سنوات
القادمة.
2/2/1مكاتب املحاسبة التي تقوم بمراجعة الشركات املساهمة والبنوك وشركات التأمين واملؤسسات العامة على
األقل مرة واحدة كل ثالث سنوات.
 3/2/1يتم فحص املكاتب األخرى على األقل مرة واحدة كل خمس سنوات.
 4/2/1كما يجوز إلدارة برنامج مراقبة جودة االداء املنهي تنفيذ عمليات فحص للمكاتب خالل فترات أقل من
ذلك كلما دعت الحاجة لذلك ،أو بطلب من لجنة مراقبة جودة األداء املنهي أو بطلب من إحدى الجهات
الرقابية ،ويتم تحديث هذا الجدول دوريا.
 3/1تقوم إدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي بوضع خطة الفحص الدوري ،وأن تتضمن الخطة على األقل
ما يلي:
 -1أسماء املكاتب التي سيتم فحصها خالل السنة.
 -2أسماء الفاحصين ،وذلك لكل مكتب من مكاتب املحاسبة التي سيتم فحصها ،على أن يتم اختيارهم ضمن
بيان الفاحصين املشار إليه في ( )1/1أعاله .وأن يراعى موضوع استقالل الفاحصين بعناية عند اختيارهم
لفحص املكاتب.
 -3فترة الفحص التي يشملها الفحص ،ويفضل أن يغطي الفحص آخر سنة مالية للمكتب أو أي سنة سابقة
حسب ما تراه ادارة برنامج مراقبة جودة االداء املنهي.

 4/1تعرض الخطة على مساعد األمين العام لجودة األداء املنهي العتمادها خالل الربع الثالث من كل عام بعد
إدخال ما يراه من تعديالت.
 5/1تبلغ إدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي فريق الفحص (فاحص أو أكثر حسب الحاجة) واملكتب
املفحوص بمضمون قرار مساعد األمين العام ملراقبة جودة األداء املنهي ،وتشرف إداريا على تنفيذ
الفحص ،ويطلب من املكتب تسمية ضابط اتصال خالل أسبوع من تاريخ إبالغ املكتب بالفحص
بالتنسيق مع رئيس فريق الفحص ،ويجب على الفاحص/رئيس فريق الفحص االتفاق على مواعيد زيارة
أي موقع من مواقع املكتب مع ضابط االتصال من املكتب خالل فترة ال تتجاوز شهر من تاريخ ابالغ
املكتب بالفحص ،وقد تمتد ألكثر من ذلك في حال موافقة إدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي في بعض
الظروف التي تراها مناسبة .وتقوم إدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي باإلشراف ومتابعة إنجاز فرق
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الفحص واملشاركة في املناقشات التي تجري بين ممثلي املكتب وفريق الفحص عند الحاجة ،وإبداء
املشورة الفنية لفرق الفحص واملكتب كلما اقتضت الحاجة لذلك.
 6/1يحصل فريق الفحص على نسخة من آخر معلومات دورية قدمها املكتب ،وأي معلومات يحتاجها من
برنامج قوائم حسب الحاجة .ويطلب من املكتب املفحوص مذكرة إيضاحية عن اإلجراءات التنفيذية
التي اتخذها املكتب لاللتزام بمعايير الرقابة النوعية للجودة ،واستكمال قائمة سياسات وإجراءات
الرقابة النوعية للجودة املطبقة لدى مكتب املحاسبة خالل أسبوع من تاريخ ابالغ املكتب بالفحص في
حال عدم تقديم االستبيان للهيئة مع البيانات السنوية.
 7/1حسب موعد الزيارة املتفق عليه بين فريق الفحص واملكتب ،يباشر فريق الفحص مهمة فحص الرقابة
النوعية للجودة املطبقة لدى مكتب املحاسبة وتقويم أي مالحظات يظهرها الفحص وإعداد تقرير
الفحص ،وذلك وفقا ملا هو مبين في ( 2و 3و 4و 5و 6و 7و )8من دليل الفحص الدوري للرقابة على
جودة أداء مكاتب املحاسبة.
 8/1يقوم فريق الفحص بإبالغ املسؤولين في املكتب املفحوص بمالحظات الفحص خالل عشرة أيام عمل
بحد أقص ى من بداية الفحص ،وقد تمتد ألكثر من ذلك في حال موافقة إدارة برنامج مراقبة جودة
األداء املنهي في بعض الظروف التي تراها مناسبة.
 9/1يقوم املكتب املفحوص بالرد على مالحظات الفحص خالل خمسة أيام عمل بحد أقص ى من استالم
مالحظات الفحص من قبل فريق الفحص.
 10/1يعد فريق الفحص محضر الفحص الدوري ملكاتب املحاسبة ،وتقرير الفحص ويرفق به نماذج
مالحظات الفحص ورأي املكتب الخاضع للفحص واإلجراءات التصحيحية التي سيقوم بها ،ويوقع
املحضر ونماذج مالحظات الفحص من قبل أعضاء فريق الفحص والشريك املدير والشركاء الذين لهم
صلة مباشرة بالنتائج التي تم التوصل إليها بعد االنتهاء من الفحص خالل خمسة أيام عمل بحد
أقص ى من استالم فريق الفحص رد املكتب على مالحظات الفحص ،وقد تمتد ألكثر من ذلك في حال
موافقة إدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي في بعض الظروف التي تراها مناسبة ،وتستبعد
مالحظات الفحص التي يتم تسويتها ومعالجتها من قبل الشريك املدير أو الشركاء مع فريق الفحص.
 11/1يقوم فريق الفحص بتزويد الهيئة ومكتب املحاسبة املفحوص بنسخة من تقرير فحص الرقابة
النوعية للجودة املطبقة لدى مكتب املحاسبة.
 12/1إذا تبين للهيئة وجود مخالفات نظامية أو مهنية أو عدم كفاية اإلجراءات التصحيحية التي سيتم
اتخاذها من املكتب ملعالجة أوجه القصور التي أظهرها الفحص ،تقوم إدارة برنامج مراقبة جودة
األداء املنهي بإعداد تقرير يتضمن عرضا لنتائج الفحص بما في ذلك أية مخالفات للمتطلبات
النظامية أو املهنية واإلجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها من املكتب ،ويحق للهيئة احالة
املكتب مباشرة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام املحاسبين القانونيين حسب تصنيف
فحص الرقابة النوعية للجودة املطبقة لدى مكاتب املحاسبة املوضح في برنامج مراقبة جودة األداء
املنهي.
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 13/1يقوم األمين العام للهيئة بعرض ملخص لتقارير الفحص الدوري للرقابة النوعية للجودة املطبقة
لدى مكاتب املحاسبة على لجنة مراقبة جودة األداء املنهي ،وتقوم إدارة برنامج مراقبة جودة األداء
املنهي باإلجابة على استفسارات اللجنة عند الحاجة.
 14/1ترفع اللجنة تقريرا ملجلس اإلدارة يتضمن ملخصا لنتائج الفحص وأية مقترحات من شأنها تطوير
وتحسين دليل الفحص الدوري للرقابة على جودة أداء مكاتب املحاسبة حسب الحاجة.
 15/1يتم متابعة اإلجراءات التصحيحية التي يقوم املكتب بتنفيذها .ومن إجـراءات املتابعة قيام فريق
الفحص بزيارات جديدة للمكتب أو تكرار الفحص وفق ما تقرره الهيئة ،وإذا استمر املكتب في عدم
تنفيذ تعهداته ،بالرغـم من أنه قد ط ِل َب منه القيام بإجراءات تصحيحية ،يحق للهيئة أن تقوم
بإحالة مكتب املحاسبة مباشرة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام املحاسبين القانونيين.
2ـ التزامات الفاحص:
 1/2السـريــة:
 1/1/2تعتبر املعلومات التي يتوصل إليها الفاحص أثناء الفحص سرية ،ويشمل ذلك املعلومات التي تخص
املكتب املفحوص أو أيا من عمالئه أو موظفيه ونتائج أعمال الفحص ،لذا يجب على الفاحص عدم
اإلفصاح عن هذه املعلومات إلى أي شخص ليس له صلة بعملية الفحص ،وعدم استخدامها بأية
طريقة ال تتعلق بمتطلبات برنامج مراقبة جودة األداء املنهي ،ما لم يكن ذلك تنفيذا لألنظمة وأية
أوامر تصدر عن جهات قضائية.
 2/1/2يلتزم الفاحص غير املتفرغ بتوقيع عقد مع ادارة البرنامج لتحديد املسؤوليات وااللتزامات ومدة
املشاركة واالتعاب وااللتزام بالسرية ،ويراعى أن يتضمن هذا العقد تعهد الفاحص بالحفاظ على
سرية املعلومات التي توصل إليها وعدم استخدامها ألية أغراض ال تتفق مع متطلبات برنامج مراقبة
جودة األداء املنهي ،ويتعين أن يتضمن العقد على األقل تعهد الفاحص بما يلي:
أ .املحافظة على سرية املعلومات في أوراق العمل للمكتب التي يتم الحصول عليها ،علما بأنه يحق
للهيئة أخذ نسخة من أوراق العمل التي يرى فريق الفحص أنها تؤيد املالحظة التي يتم التوصل إليها،
وتحفظ في ملف أوراق عمل الهيئة.
ب .عدم أخذ مالحظات من أوراق العمل عن أية معلومات ترتبط باملكتب أو بعمالئه ال تكون مطلوبة
لغرض فحص الرقابة النوعية للجودة.
ج .عدم استخدام أو كشف أية معلومات ترتبط باملكتب أو بعمالئه ألي غرض أو ألي شخص خارج
إدارة مراقبة جودة األداء املنهي أو االلتزام باألنظمة والتعليمات الحكومية أو أية متطلبات تصدر عن
جهات قضائية.
د .عدم تقديم خدمات مراجعة لعمالء املكتب ملدة سنتين اعتبارا من تاريخ الفحص ،مالم يكن قبول
عملية املراجعة ألسباب نظامية.
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 3/1/2في حالة عدم التزام الفاحص بااللتزامات املشار إليها أعاله ،يسأل الفاحص عن تعويض الضرر الذي
يصيب املكتب املفحوص أو الغير بسبب إفشاء الفاحص للمعلومات التي حصل عليها ،أو استخدمها
لتحقيق منفعة شخصية له ،كذلك تطبق عليه اإلجراءات عند مخالفته للبند رقم ( )9في هذا
الدليل.
 2/2االستقــالل:
يجب على الفاحص أن يكون مستقال عند قيامه بالفحص ،وذلك طبقا ملا تتطلبه قواعد سلوك وآداب
املهنة ،ويفقد الفاحص استقالله على سبيل املثال عند قيامه باملشاركة في فحص مكاتب يكون له فيها
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى األخص ما يلي:
 املكاتب التي يكون الفاحص فيها شريكا أو قريبا إلى الدرجة الرابعة ألحد الشركاء في املكتب.
 املكاتب التي عمل بها الفاحص آخر سنتين قبل الفحص.
 املكاتب التي قدم لها خدمات استشارية بأي شكل آخر سنتين قبل الفحص.
 املكاتب التي يكون الفاحص شريكا ألحد موظفيها أو شركائها.
 املكاتب التي يكون الفاحص ناظرا لوقف أو وصيا على تركة للمكتب حصة فيها.
 كما يفقد الفاحص استقالله عند فحص أوراق عمل أية عملية شارك في مراجعتها.
 3/2تضارب املصالح:
ال يجوز أن يكون للفاحص مصلحة شخصية في املكتب الخاضع للفحص أو لدى عمالء املكتب الذين تم
اختيار عملياتهم للفحص ،ويجب علـى الفاحص االلتزام بالحياد واملوضوعية في عمله وعند إعداد
التقرير ،وتجنب أية اتصاالت بعمالء املكتب أو موظفيه بصورة قد تتخذ دليال على وجود تضارب في
املصالح ،ويجب عد م تفسير هذه القاعدة على أنها تمنع مشاركة املحاسب القانوني املرخص في فريق
الفحص إذا توافرت الشروط املشار إليها في  2/2أعاله .كذلك ال يسمح للفاحصين بقبول أي نوع من
الهدايا أو قبول الضيافة الخارجة عن املألوف.
 4/2العناية املهنية الالزمة:
 1/4/2يجب على الفاحص بذل وممارسة العناية املهنية الواجبة عند أداء الفحص وإعداد املالحظات ،وعند
إعداد تقرير فحص الرقابة النوعية للجودة .ويفرض ذلك على جميع من يشتركون في الفحص االلتزام
بأداء املسؤوليات املنوطة بهم بطريقة مهنية مماثلة ملسؤولية مراجع مستقل يقوم بعملية مراجعة
لقوائم مالية ،كما يجب على الفاحص التفرغ الكامل أثناء عملية الفحص وعدم اإلفراط في
استخدام الهاتف أثناء قيامه بعملية الفحص بما يؤثر على سير أعمال الفحص.
 2/4/2يلتزم الفاحص باستكمال أوراق عمل الفحص وفق النماذج املحددة لذلك ،ويسلمها لرئيس فريق
الفحص قبل انتهاء الفترة املحددة لعملية الفحص ،كذلك يلتزم رئيس الفحص باستكمال أوراق
عمل الفحص وفق النماذج املحددة ،ويتم تسليمها للهيئة بما ال يزيد عن مدة عشرين يوم عمل (4
أسابيع) من بداية الفحص ،وقد يمتد في حال موافقة إدارة مراقبة جودة األداء املنهي للفترة التي
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تراها مناسبة ،وسيتم تطبيق اإلجراءات النظامية الالزمة في حال تسبب الفاحص في تأخير استكمال
عملية الفحص حسب ما هو مبين في البند ( )9من هذا الدليل.
 3/4/2التزام الفاحص باالنتهاء من عملية الفحص حسب التاريخ املنصوص عليه بالعقد.
 3ـ الشروط الواجب توافرها في الفاحص ورئيس الفحص:
إضافة إلى املتطلبات املشار إليها في ( )2أعاله ،يجب توافر الشروط التالية:
 1/3يجب أن يكون الفاحص من ذوي االختصاص بمهنة املحاسبة واملراجعة مع تأهيل علمي ومنهي كاف،
وأن يكون لديهم إملام باملعايير املهنية واألنظمة ذات العالقة بمهنة املحاسبة واملراجعة.
 2/3يجب أن يكون لدى الفاحص معرفة بالخدمات املهنية التي يقدمها املكتب الخاضع للفحص ،كما يجب
أن يكون على دراية باملمارسات املتخصصة في الصناعات التي ينتمي إليها العمالء الذين تم اختيارهم
للفحص ،ومن أمثلة ذلك البنوك وشركات التأمين وغيرها.
 3/3يجب على الفاحص حضور دورة إعداد الفاحصين التي تعقدها الهيئة ،ويس َ
تثنى من ذلك موظفين
الهيئة الذين يعملون في إدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي.

 4/3يجوز إلدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي االستعانة بأشخاص لهم خبرات متخصصة في أمور معينة،
مثل (خبير حاسب آلي ،خبير في العينات اإلحصائية ،خبير إكتواري) ملساعدة فريق الفحص إذا تطلبت
طبيعة عمل املكتب املفحوص الحاجة ملثل هؤالء األفراد ،ويشارك هؤالء األشخاص في بعض أوجه
عملية الفحص بصفتهم مستشارون لفريق الفحص على أن يتم توقيع عقود معهم والتزامهم بما ورد في
التزامات الفاحص املشار إليها في ( )2أعاله.
 5/3يجب أن يكون الفاحص حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف
واألمانة ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ،وأال يكون قد صدر ضده قرار تأديبي ،ما لم يكن قد مض ى على
صدور القرار التأديبي ثالث سنوات.
 4ـ تخطيط الفحص:
يهدف تخطيط الفحص إلى تحديد نطاق ومدى وتوقيت اختبارات الفحص التي يتعين على فريق الفحص
تنفيذها ،كما يهدف التخطيط إلى تحديد مسؤوليات أعضاء فريق الفحص وتوقيت الفحص ومدته .ومن
أجل تحقيق ذلك يتعين على فريق الفحص أن يقوم بما يلي:
 1/4دراسة املعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من املكتب الذي تقرر فحصه وخاصة آخر معلومات
دورية مقدمة من املكتب ،واستبانة الرقابة النوعية للجودة املطبقة لدى مكتب املحاسبة ،واملعلومات
املقدمة من برنامج قوائم عند الحاجة ،وأية بيانات أخرى ذات عالقة.
 2/4تقويم الرقابة النوعية للجودة املطبقة لدى مكتب املحاسبة عن طريق إكمال النموذج املعتمد لهذا
الغرض.
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 3/4االطالع على نتائج الزيارات امليدانية التي نفذتها الهيئة على املكتب.
 4/4تحديد الفروع الواجب زيارتها أو طلب ملفات لعمليات تم تنفيذها في الفروع.
 5/4تحديد حجم عينة عمليات املراجعة الواجب فحصها للمكتب ككل ،ولكل فرع قرر فريق الفحص زيارته
أو طلب ملفات منه.
 5/4تصميم ملفات الفحص ومحتوياتها وفهرسة أوراق عمل الفحص وفقا إلرشادات الفحص الدوري التي
تصدرها الهيئة.
 6/4تحديد الترتيبات الواجب عملها مع مكتب املحاسبة وفريق الفحص لتنفيذ الفحص وتخصيص
مسؤولية تنفيذها.
 7/4إعداد مذكرة لتوثيق خطة الفحص وقائمة باألعمال الواجب تنفيذها قبل بداية العمل امليداني وتحديد
مسؤولية تنفيذ هذه األعمال.
 5ـ اختبارات الفحص:
 1/5يتعين على فريق الفحص تنفيذ عملية الفحص في مقر املكتب وتحديد درجة التزام مكتب
املحاسبة بمعايير الرقابة النوعية للجودة املعتمدة من قبل الهيئة (املعيار الدولي لرقابة الجودة )1
والتي أقرها املكتب ،ولتحقيق ذلك يتعين على فريق الفحص تصميم وتنفيذ اختبارات االلتزام
التالية:
 1/1/5اختبارات التزام وتقويم تصميم وتنفيذ نظام الرقابة النوعية للجودة باملكتب والذي يتضمن
سياسات ،وإجراءات ،وأنشطة متابعة ،وأدوات الرقابة الرئيسة التي تغطي جميع معايير الرقابة
النوعية للجودة ،وذلك لقياس مدى التزام املكتب بمتطلبات معايير الرقابة النوعية للجودة
املعتمدة من الهيئة (املعيار الدولي لرقابة الجودة :)1
 سياسات وإجراءات املكتب املتعلقة بمسؤولية القيادة عن الجودة.
 املتطلبات األخالقية ذات الصلة.
 قبول العميل واستمرارية العالقة معه واالرتباطات املحددة.
 املوارد البشرية.
 أداء االرتباط.
 املتابعة.
وكذلك يتم التأكد من أن املكتب قام بتوثيق سياساته وإجراءاته وإبالغها للعاملين لديه،
وينطوي هذا النوع من اختبارات االلتزام على فحص دليل الرقابة النوعية للجودة املطبقة لدى
املكتب وتوجيه االستفسارات إلى منسوبي املكتب املسؤولين عن االلتزام بها .وقد يتبين لفريق
الفحص نتيجة لتنفيذ هذه االختبارات عدم التزام املكتب ببعض السياسات واإلجراءات ،وفي هذه
الحالة يتعين على فريق الفحص تحديد أوجه عدم االلتزام وتوثيقها بوضوح.
 2/1/5اختبارات التزام موجهة إلى االرتباطات التي يقوم بها مكتب املحاسبة املرتبطة بعمليات املراجعة
التي نفذها املكتب لعمالئه مثل عمليات املراجعة وفحص القوائم املالية أو التأكيدات األخرى أو
8

ارتباطات الخدمات ذات العالقة التي نفذها املكتب لعمالئه ،كما ينطوي هذا النوع من اختبارات
االلتزام على اختيار عينة الفحص من ارتباطات املراجعة آلخر سنة مالية للمكتب قبل سنة
الفحص أو أي سنة سابقة حسب ما تراه ادارة برنامج مراقبة جودة االداء املنهي ،وذلك لفحص
أوراق العمل والقوائم املالية وتقرير املحاسب القانوني لكل عملية من العمليات املختارة بغرض
تحديد:
أ  -كفاية تصميم سياسات وإجراءات الرقابة النوعية للجودة املطبقة لدى مكتب املحاسبة التي
اعتمدها املكتب ،لتحقيق معايير الرقابة النوعية للجودة املعتمدة من الهيئة (املعيار الدولي
لرقابة الجودة .)1
ب -درجة التزام فريق املراجعة باملكتب بسياسات وإجراءات الرقابة النوعية للجودة املرتبطة
بتنفيـذ العمليات للعمالء .ويتطلب ذلك من فريق الفحص االطالع على املستندات املثبتة
لاللتزام وتوجيه االستفسارات املناسبة إلى فريق املكتب املسؤول عن تنفيذ العملية املختارة،
وقـد يتبين لفريق الفحص نتيجة لتنفيذ هذه االختبارات عدم التزام فريق املكتب املسؤول
عن تنفيذ العملية بسياسات وإجراءات املكتب ذات العالقة ،وفي هذه الحالة يتعين على
فريق الفحص تحديد أوجه عدم االلتزام وتوثيقها بوضوح.
ج -ما إذا كان العمل املنفذ والقوائم املالية وتقرير املحاسب القانوني املقترن بها قد تم إعدادها
وفقا للمعايير املهنية واألنظمة ذات العالقة ،بما في ذلك اتساق القوائم املالية والتقرير مع
األدلة والقرائن التي حصل عليها املحاسب القانوني ومالءمة رأي املحاسب القانوني في القوائم
املالية ،ويتطلب ذلك أن يتم فحص أوراق العمل وقراءة القوائم املالية وتقرير املحاسب
القانوني وتوجيه االستفسارات املناسبة إلى فريق املكتب املسـؤول عن تنفيذ العملية املختارة
للتحقق من تطبيق املعايير املهنية واألنظمة ذات العالقة تطبيقا سليما ،وقد يتبين لفريق
الفحص نتيجة لتنفيذ هذه االختبارات عدم التزام الفريق املسؤول عن تنفيذ العملية
باملعايير املهنية واألنظمة ذات العالقة أو تطبيقها بطريقة خاطئة.
د  -ما إذا كان العمل املنفذ وفقا للمعايير املهنية واألنظمة ذات العالقة قد تم توثيقه توثيقا
كافيا ،ف يتطلب ذلك من فريق الفحص تقييم كفاية توثيق العمل املنفذ .وقد يتبين لفريق
الفحص نتيجة لهذا التقييم قصور التوثيق ،وفي هذه الحالة يتعين على فريق الفحص
تحديد أوجه القصور في التوثيق وتوثيقها بوضوح.
 2/5يجب أن يشمل فحص العمليات فحص القوائم املالية ،والتقارير ،وملفات أوراق العمل ،واملراسالت
باإلضافة إلى إجراء مناقشات مع أفراد املكتب املهنيين ،ويجب أن يشمل الفحص جميع النواحي
املهمة في عمليات املراجعة التي تم اختيارها لتحديد ما إذا كانـت األجـزاء التي تم تنفيذها قد تم
َ
تخطيطها بعناية ،وأنها ن ِفذت بطريقة مالئمـة ،وأنه قد تم توثيقها بطريقة مناسبة وفقا للمعايير
املهنية وسياسات وإجراءات املكتب الخاصة بالرقابة النوعية للجودة.
 3/5يجب على فريق الفحص أن يوثق لكل عملية تم فحصها إذا ما لفت انتباهه أي ش يء جعله يعتقد
أن:
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أ .القوائم املالية لم تعد وفقا للمعايير املهنية املعتمدة من قبل الهيئة و/أو األنظمة ذات العالقة.
ب .املكتب في ظل املعايير املهنية املختصة لم يكن لديه أساس معقول للتقرير املصدر.
ت .التوثيق املوجود بالعملية ال يؤيد التقرير املصدر.
ث .املكتب لم يتقيد بسياساته وإجراءاته الخاصة بالرقابة النوعية للجودة في جوهرها.
 4/5إذا توصل فريق الفحص إلى نتيجة تؤكد ما ورد في أي من البنود (أ ،ب ،ج ،د) املشار إليها في ()3/5
أعاله ،يجب على رئيـس فريق الفحص أن يخطر أحد املسؤولين باملكتب فورا ،ويجب على املكتب
تقص ي املوضوع الذي أثاره فريق الفحص ،وأن يحدد اإلجراء الذي يجب اتخاذه آخذا في االعتبار ما
تتطلبه املعايير املهنية ،ويجب على فريق الفحص أن يخطر ادارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي،
كما يجب أن يخطر املكتب رئيس الفريق بنتيجة بحثه ،وأن يوثـق اإلجراءات التي اتخذت أو في النية
اتخاذها أو أسباب قراره بعدم اتخـاذ أي إجراءات ،فإذا اعتقد املكتب أنه يستطيع االستمرار في
تأييد تقريـره السابق املصدر ،واستمر فريق الفحص في اعتقاده بأن هناك فشال جوهريا في التوصل
إلى النتائج املناسبة في تطبيق املعايير املهنية ،لذا يجب على فريق الفحص أن يتابع أية موضوعات
معلقة مع املكتب ،وأن يأخذ في اعتباره ما إذا كان من الضروري أن يوسع نطاق الفحص باختيار
عمليات مراجعة إضافية لتحديد مدى وسبب أي انحراف عن املعايير املهنية ،ويرفع ما يتم التوصل
إليه من نتائج إلى إدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي.
 5/5إذا توصل فريق الفحص إلى وجود شك في مدى كفاية الوقت الذي خصصه املحاسب القانوني
لإلشراف على عمليات املراجعة التي قام بتدقيقها خالل فترة الفحص ،يجب على فريق الفحص
اتخاذ اإلجراءات التي يراها مالئمة للتوصل إلى رأي حول ما إذا كان املحاسب القانوني قد أشرف
إشرافا كافيا على عمليات املراجعة التي قام بتوقيعها ومن هذه اإلجراءات ما يلي:
 1/5/5توسيع نطاق الفحص؛ ليشمل عمليات إضافية للمحاسب القانوني ،وذلك بهدف تقدير حجم
وطبيعة ونوعية مشاركة الشريك لعمليات املراجعة املعقدة والعمليات ذات املستويات العليا.
 2/5/5إجراء تحليل لجميع عمليات املراجعة املخصصة للمحاسب القانوني (حسب الصناعة وحسب
تاريخ املراجعة).
 3/5/5يطلب من املحاسب القانوني تقديم توضيح يبين فيه األسباب التي تجعله مقتنعا بأنه قد أشرف
إشرافا كافيا على العمليات املخصصة له ،كما يجب على املحاسب القانوني مراعاة الضوابط
التالية عند تحديد الحد األقص ى لعمليات املراجعة التي يمكن للمحاسب القانوني اإلشراف عليها
سواء كان فردا أو شريكا في شركة مهنية:
أ  -أال تقل ساعات كل محاسب قانوني (فردا كان أو شريكا في شركة مهنية) عن  %5من
مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها .وإذا تطلب األمر أن
تقل ساعات املحاسب القانوني املخصصة للعميل عن هذه النسبة؛ فيتعين عليه أن
يوثق في أوراق العمل األسباب التي أدت إلى ذلك.
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ب -أال تزيد الساعات املخصصة لكل محاسب قانوني (فردا كان أو شريكا في شركة مهنية)
خالل العام عن  1700ساعة عمل .وإذا تطلب األمر زيادة عدد الساعات املخصصة
للمحاسب القانوني عن ذلك ،فعلى املحاسب القانوني في هذه الحالة أن يبين في البيانات
الدورية التي تقدم سنويا للهيئة األسباب التي أدت إلى هذه الزيادة.
ج -يجب أن يأخذ املحاسب القانوني في االعتبار العوامل املؤثرة على كل عملية من عمليات
املراجعة ومن ذلك:
 oالعمالء الجدد ،حيث تتطلب العمليات الجديدة عادة جهدا أكثر من الشريك في السنة األولى.
 oالشكل النظامي للمنشأة ،وطبيعة أعمالها ،حيث تتفاوت املخاطر التي تكتنف املنشأة وفق
الشكل النظامي للمنشأة (مساهمة ،محدودة ..إلخ) ،ووفق قطاع الصناعة التي تنتمي إليه
املنشأة (بنوك ،تأمين ،صناعات متخصصة ..إلخ).
 oمدى تأهيل وخبرات فريق املراجعة ،فكلما كان تأهيل فريق املراجعة محدودا ،كلما تعين على
الشريك زيادة الوقت املخصص من قبله لهذا العميل.
 oفعالية نظام الرقابة النوعية للجودة املطبق لدى املكتب ،فكلما كان نظام الرقابة النوعية
للجودة في املكتب محدودا؛ كلما تعين على الشريك زيادة الوقت املخصص من قبله لهذا
العميل.
وفي كل األحوال يجب توثيق ذلك في أوراق عمل الفحص بشكل واضح.
 6/5إذا تبين لفريق الفحص أن مكتب املحاسبة ليس لديه أوراق عمل تؤيد إجراءات املراجعة التي قام بها
املكتب ألحد العمالء والنتائج التي تم التوصل إليها؛ لتأييد رأي املحاسب القانوني حول القوائم املالية
التي قام بمراجعتها  ،يجب على فريق الفحص أن يخطر ادارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي من أن
املكتب ليس لديه أوراق عمل تؤيد الرأي الذي أصدره ،وتحديد وتقدير عوامل املخاطرة الناتجة عن
عدم توفر أوراق العمل ،وتتابع ادارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي اإلجراءات التصحيحية التي
يتعين على املكتب اتخاذها ،أو اإلجراءات النظامية الالزم اتخاذها بحق املكتب ومنها:
 1/6/5اذا تبين أن مكتب املحاسبة أصدر آراء مراجعة بدون وثائق مؤيدة كافية؛ أوتم تصنيف فحص
الرقابة النوعية للجودة بدرجة  2أو  ،3يجب على فريق الفحص وادارة برنامج مراقبة جودة األداء
املنهي تحديد اإلجراءات التصحيحية املناسبة ،ومنها حضور املحاسب القانوني ومنسوبي املكتب عددا
كافيا من ساعات التعليم املنهي املستمر و/أو اإلشراف وفحص كافة عمليات املراجعة التي قام بها
املكتب لفترة من الزمن ،و/أو النظر في منع املكتب من قبول عمليات مراجعة الشركات املساهمة
واملؤسسات العامة لفترة محددة من الوقت ،و/أو النظر في تعيين أحد األفراد املؤهلين تأهيال مهنيا
كافيا ملراجعة القوائم املالية قبل إصدارها من املكتب ،بغرض التحقق من أن القوائم املالية تظهر
بعدل املركز املالي ونتائج األعمال.
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 2/6/5إذا تبين أن املكتب قد أصدر آراء مراجعة بدون أوراق عمل مؤيدة ،أو تم تصنيف فحص الرقابة
النوعية للجودة بدرجة  ،4يحق للهيئة إحالته مباشرة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام
املحاسبين القانونيين.
 3/6/5إذا تبين أن هنالك تواطؤا بين املراجع والعميل إلعداد وإصدار قوائم مالية تنطوي على غش أو
أخطاء مهمة؛ فيتعين النظر في مساءلة كل من املراجع والعميل ويحق للهيئة إحالة املحاسب القانوني
مباشرة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام املحاسبين القانونيين.
ويتعين مالحظة أن شكل ومحتوى أوراق العمل ربما يكون مختلفا من مكتب آلخر ،وأن االختالفات في شكل
ومحتوى أوراق العمل تكون مقبولة طاملا أنها تعكس ما يلي:
أ  -الدليل الذي يثبت طبيعة ونطاق وتوقيت العملية املتفق عليها مع العميل ،ويشمل ذلك القوائم املالية
التي تغطيها املراجعة والفترات التي تغطيها املراجعة وتاريخ القوائم املالية.
ب -الدليل الذي يثبت أن املراجعة قد تم تصميمها تصميما مناسبا يوفر قناعة معقولة بإمكانية اكتشاف
أي غش أو أخطاء مهمة ،إن و ِج َدت بالقوائم املالية.
ج -الدليل الذي يثبت أن املراجعة قد تم تخطيطها وفقا ملعايير املراجعة املعتمدة من الهيئة وآداب وسلوك
املهنة ونظام الرقابة النوعية للجودة املطبق لدى املكتب.
د -الدليل الذي يثبت أن املراجعة تمت بعد فهم بيئة العميل ونظام الرقابة الداخلية والدورات املحاسبية
ونظام املعلومات االلكتروني املحاسبي.
هـ -الدليل الذي يثبت طبيعة ونطاق وتوقيت إجراءات املراجعة املطبقة على كافة البنود الجوهرية حسب
تقدير األهمية النسبية وتقدير مخاطر املراجعة ،ويشمل ذلك الشخص الذي طبق اإلجراء ،ومتى تم
التطبيق ،والبنود التي طبق عليها اإلجراء وأسلوب اختيار العينات وما نتج عن تطبيق اإلجراء.
و -الدليل الذي يؤيد تنفيذ إجراءات املراجعة على القوائم املالية ومنها اختبارات التحقق من صحة
واكتمال البنود والعمليات واالختبارات التحليلية.
ز -الدليل الذي يؤيد أن األعمال التي قام بها املساعدون قد تم فحصها على نحو مناسب ،وتم اإلشراف
على هذه األعمال من قبل مستوى منهي أعلى ومن قبل املالك أو الشريك املسؤول عن العملية.
ح -الدليل الذي يؤيد أن تسويات املراجعة قد تم االتفاق عليها وتم تنفيذها من قبل العميل أو تجميعها في
ملخص لتسوية سابقة .وتقدير مخاطر املراجعة بأن تكون القوائم املالية متضمنة لغش أو أخطاء
مهمة.
ط -الدليل الذي يؤيد أن املراجع قد أخذ في اعتباره إن كان العميل قد أعد القوائم املالية طبقا للمعايير
املهنية املعتمدة من الهيئة للتقرير املالي ،بما في ذلك اإلفصاحات الكافية ذات العالقة.
ي -الدليل املؤيد آلخر تاريخ للعمل امليداني ،والبيانات املكتوبة املقدمة التي أعدها املستشار القانوني
للعميل ،ومراعاة قدرة املنشأة على االستمرار في العمل ،وحسم كافة مالحظات املراجعة ،وإنجاز كل ما
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هو مطلوب قبل إصدار تقرير املراجعة ،وحصول املراجع على إقرار إدارة العميل حول أسس إعداد
القوائم املالية ،وأنها قدمت كافة املعلومات التي لها تأثير على إظهار القوائم املالية للمنشأة بعدل.
ويجب على املكتب االلتزام بأحكام املادة الثانية عشرة من نظام املحاسبين القانونيين والتي تتطلب االحتفاظ
بأوراق العمل ملدة عشر سنوات.
 7/5يجب على فريق الفحص عند فحصه القيام بما يلي:
 1/7/5االطالع على املعلومات املالئمة عن العملية املفحوصة والتحقق من صحة البيانات التي طلب االطالع
عليها من املكتب عن العملية ،وأن يشمل ذلك على األقل ما يلي:
أ – نسخة من خطاب االرتباط وعدد ساعات العمل ألعضاء فريق املراجعة الذي قام بتنفيذ العمل بما
فيهم املحاسب القانوني الذي وقع التقرير ومدير املراجعة ومشرف العملية واملساعدون اآلخـرون
وأتعاب املراجعة ،حيث يتم طلب نموذج تسجيل الوقت الشهري ومطابقته مع البيانات التي ق ِدمت إلى
الهيئة ومع أوراق العمل ومع البرنامج اآللي الذي استخدم إلدخال هذه الساعات في مكتب املحاسبة،
كما يحق للفاحص طلب القوائم املالية ملكتب املحاسبة وأية مستندات أخرى حسب الحاجة.
ب -بيانات عن العميل بما فيها طبيعة النشاط ،حجم األصول ،حجم اإليرادات ،صافي الدخل (الخسارة)
والبنود املهمة في القوائم املالية وتقرير مراجع الحسابات وخطاب املالحظات.
ج – أسباب التحفظات التي وردت في تقرير مراجع الحسابات  -إن وجدت.
 2/7/5فحص أوراق عمل العملية املختارة للتحقق من تطبيق املعايير املهنية للتقرير املالي ومعايير املراجعة
واملعايير املهنية األخرى ذات العالقة املعتمدة من الهيئة.
 8/5تحديد أوجه القصور في العمل املنفذ (إن وجدت) وتوثيقها على ورقة عمل.
 9/5عقد اجتماع مع املحاسب القانوني الذي قام بتوقيع التقرير الصادر عن العملية بحضور رئيس فريق
الفحص و/أو الفاحص وأي عضو من أعضاء الفريق الذي نفذ العملية ،وقد يحضر أحد ممثلي إدارة
برنامج مراقبة جودة األداء املنهي في حال رأت ادارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي ضرورة ذلك ،ويتم
خالل هذا االجتماع مناقشة أوجه القصور في العمل املنفذ الذي توصل إليه الفاحص ،ويراعى أن
الهدف من هذا االجتماع هو بيان ما توصل إليه الفاحص وتقديم أية إيضاحات قد تساعد الفاحص
على تحديد أوجه القصور في العمل املنفذ تحديدا نهائيا.
 10/5تحديد أوجه القصـور في العمل املنفذ تحديدا نهائيا وتوثيقها لكل وجه من أوجه القصور التي أظهرها
الفحص.
 11/5يجب على فريق الفحص عند فحص العمليات أن يلتزم بقوائم االستبانة وأوراق العمل املعتمدة من
الهيئة والتي تتضمن إجراءات الفحص بغرض تسهيل مهمة فريق الفحص ،من حيث تقويم نظام
الرقابة النوعية للجودة املطبق لدى املكتب املفحوص ،والختبار مدى االلتزام بنظام الرقابة النوعية
للجودة وباألنظمة األخرى ذات العالقة ،ومع التسليم بأنه في بعض الحاالت قد تكون هناك انحرافات
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عن هذه اإلجراءات ،فإنه ينبغي على فريق الفحص أن يوثق مثل هذه االنحرافات وأسبابها بشكل كاف
بعد أخذ موافقة من ادارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي.
 12/5يجب على الفاحص بعد االنتهاء من فحص إحدى العمليات إعداد مذكرة توضح ما يلي:
 1/12/5الرقم املخصص لكل عملية تم اختيارها للفحص.
 2/12/5عدد ملفات العملية وأنواعها.
 3/12/5عدد امللفات التي قام الفاحص بفحصها.
 4/12/5عدد ساعات العمل التي استغرقها الفاحصون لكل فاحص على حدة.
 5/12/5مالحظات الفاحص عن العملية.
 13/5يجـب على رئيس فريق الفحص أن يشرف إشرافا مباشرا على الفحص ،وأن يسهل مهمة الفاحصين
بما في ذلك حسم الخالفات التي قد تنشأ بين الفاحص ومنسوبي املكتب.
 14/5يجب على رئيس فريق الفحص أن يدقق عمل الفاحصين ،وأن يتأكد من اكتمال محتويات ملف
الفحص قبل ترك موقع الفحص.
 15/5يجب على فريق الفحص عند االنتهاء من الفحص أن يبلغ املكتب بالنتائج التي توصل إليهـا فريق
الفحص ،وي ِعد محضرا يبين فيه مالحظات فريق الفحص ورأي املكتب حيالها؛ ويوقع املحضر من قبل
رئيس الفريق وفريق الفحص والشريك املدير في املكتب والشركاء اآلخرين الذين لهم صلة مباشرة
باملالحظات الواردة في املحضر.
 16/5يجب على فريق الفحص عند االنتهاء من املحضر أعاله إعداد تقرير فحص الرقابة النوعية للجودة
املطبقة لدى مكتب املحاسبة.
 6ـ حجم العينة:
يجب أن تشمل العينة العمليات التي قام املكتب بمراجعة قوائمها املالية ويفضل أن يغطي الفحص آخر
سنة مالية للمكتب أو أي سنة سابقة حسب ما تراه ادارة برنامج مراقبة جودة االداء املنهي ،ومراعاة أن
تغطي العينة جميع الشركاء ويجب أن يكون عدد ونوع العمليات التي يتم اختيارها للفحص كافيا لتزويد
فريق الفحص بأساس مقنع لنتائج فحصه حول ما إذا كانت الرقابة النوعية للجودة املطبقة لدى املكتب قد
حققت أهداف معايير الرقابة النوعية للجودة املعتمدة من الهيئة (املعيار الدولي لرقابة الجودة ،)1وأنه قد
تم التقيد بها خالل الفترة الخاضعة للفحص ،وفي بعض الحاالت يتم اختيار العينة من قبل إدارة مراقبة
جودة األداء املنهي ،ويراعى عند تحديد حجم عينة العمليات أخذ العوامل التالية في االعتبار:
 1/6أن تمثل العينة التي اخ ِتيرت للفحص مجتمع العمليات التي راجعها املكتب ،مع التركيز على ما يلي:
أ – الشركات املساهمة.
ب -العمليات التي تحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور مثل املنشآت املالية ومنشآت اإلقراض،
وشركات االستثمار ،والبيوت التي تتعامل في األوراق املالية.
جـ -العمليات في صناعات متخصصة.
د -العمليات الكبيرة واملعقدة؛ أو التي تمثل مخاطر كبيرة ،أو عمليات املراجعة التي ظهر لفريق الفحص
أو الجهات الرقابية وجود مالحظات حيالها.
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 2/6فعالية الرقابة النوعية للجودة املطبقة لدى مكتب املحاسبة.
 3/6نتائج الفحص الداخلي الدوري.
 4/6التغيرات في نظام الرقابة النوعية للجودة املطبق لدى املكتب ونظامه للفحص الداخلي الدوري منذ
الفحص السابق للمكتب.
 5/6املحاسبين القانونيين في املكتب الذين قاموا بتوقيع تقارير على القوائم املالية للعمالء خالل الفترة
الخاضعة للفحص.
 6/6فروع املكتب.
 7/6نتائج فحص الرقابة النوعية للجودة السابق ،ونتائج الزيارة امليدانية السابقة.
 7ـ تقرير الفحص:
بعد االنتهاء من الفحص ومناقشة املالحظات مع املكتب وتلقي الردود من املكتب واإلجراءات التصحيحية
وتاريخ التنفيذ بشأن األمور املحددة واملالحظات الواردة في نماذج الفحص ،يجب على الفاحص (الفاحصين)
تلخيص نتائج الفحص وإعداد محضر وتقرير فحص الرقابة النوعية للجودة ،ويجب أن يتضمن التقرير أوجه
القصور إن وجدت ،والتي تم تحديدها أثناء الفحص كأوجه قصور يلزم التبليغ عنها ،ويرسل إلدارة برنامج
مراقبة جودة األداء املنهي ،ثم يرسل نسخة إلى مكتب املحاسبة .وتقوم إدارة برنامج مراقبة جودة األداء املنهي
بتقديم تقرير ملخص حول فحص الرقابة النوعية للجودة إلى مساعد األمين العام ملراقبة جودة األداء املنهي،
ويتعين أن يشتمل ملخص التقارير على ما يلي:
 1/7بيان عن نطاق الفحص وأية قيود عليه.
 2/7رأي فريق الفحص حول ما إذا كانت الرقابة النوعية للجودة التي أقرها املكتب حققت أهدافها التي
صدرت عن الهيئة ،وما إذا كان قد تبين لفريق الفحص ما يؤكد أنه تم االلتزام بها خالل سنة الفحـص،
وبيان أية أسباب حالت دون التوصل إلى هذه النتيجة.
 3/7عرض مفصل ألوجه القصور التي أظهرها الفحص.
 4/7اإلجراءات التصحيحية التي يتعين على املكتب اتخاذها ملعالجة أوجه القصور املشار إليها في (.)3/8
 5/7تصنيف نهائي للمكتب ككل.
 6/7يرفع األمين العام للجنة تقرير ملخص حول فحص الرقابة النوعية للجودة.
 7/7يراعى عند إعداد ملخص تقارير الفحص أن برنامج مراقبة جودة األداء املنهي قصد منه أن يكون إيجابيا
وأن تكون طبيعته عالجية ،وهو مبنى على الثقة والتعاون املتبادلين ،وبناء على ذلك فعند تقرير الحاجة
إلى أية إجراءات إضافية تصحيحية أو إجراءات متابعة ،يجب على اللجنة أن تأخذ في اعتبارها طبيعة
القصور في العمليات ،وأهميتها ،ونمطها ،ومدى انتشارها.
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 -8اإلجراءات املتخذة عند مخالفه أحكام هذا الدليل:
باإلضافة إلى ما تم ذكره في  3/1/2من هذا الدليل ،تضاف اإلجراءات التالية:
عند مخالفة رئيس فريق الفحص أو الفاحص ملواد دليل الفحص الدوري للرقابة على جودة أداء مكاتب
املحاسبة ،فيتم اتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية ،حيث تقترحها إدارة برنامج مراقبة جودة األداء
املنهي ،ويتم تنفيذ قرار مساعد األمين العام ملراقبة جودة األداء املنهي حيالها:
 1/8عدم تمكينه من تنفيذ عمليات فحص مستقبال.
 2/8عدم دفع أي مبلغ مالي مقابل الساعات التي صرفها بسبب الضرر الذي أوقعه على الهيئة واملهنة.
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